ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Velencei – tavi Nyári
Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban produkciós iroda) által szervezett és
megrendezésre kerülő, V Party Plus programokon résztvevő természetes személy látogatóknak
(továbbiakban látogató) a rendezvényeken való részvételének feltételeit, valamint a produkciós iroda
és a látogató között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.

A V Party Plus programok nyolc egymást követő szombaton megrendezésre kerülő, tematikusan
szerveződő produkciók, az igényes nyár esti kikapcsolódás és felhőtlen szórakozás, bulizás
ötvözetében. A produkció két legfontosabb összetevője a party miliő és a koncertek. Bár
rendezvénysátrak biztosítottak, a produkció szabadtéri rendezvénynek minősül, a koncert térben
csak álló és táncos helyeket biztosítunk. A koncert téren kívül megannyi szolgáltatás és ülőhely
biztosítja vendégeink kényelmét.

1. A produkciós iroda adatai:
Cégnév:

Velencei – tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft.

Telephely:

2481 Velence, Kis köz 6.

Nyilvántartó hatóság: Fejér Megyei Bíróság
Adószám:

22270249 – 2 – 07

Cégjegyzékszám:

07 – 09 – 016768

2. Az ÁSZF hatálya:
Az ÁSZF hatálya a produkciós iroda által szervezett és lebonyolított V Party Plus programok
valamennyi rendezvényének (8 db) teljes időtartamára, a rendezvényeken biztosított programok és
szolgáltatások összességére terjed ki.
A látogató tudomásul veszi, hogy a produkciós iroda az ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani. Az
ÁSZF módosítása esetén a produkciós iroda a látogatót a változásokról a program hivatalos web
oldalán értesíti közzététel útján, mely esetben a módosított ÁSZF dátum alapján azonnal hatályba
lép.
Az ÁSZF elérhető a www.vparty.hu (a program hivatalos web oldala) web oldalon, AZ ÁLTALÁNOS
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK menüpont alatt.
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3. Az ÁSZF hatályba lépése
A jegy/bérlet átvételével a látogató kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte és magára nézve
kötelezőnek elfogadja, továbbá a szükséges adatkezeléshez a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint
hozzájárul.

4. Fogalom meghatározások:
A/ V Party Plus: a produkciós iroda által megrendezésre és lebonyolításra kerülő rendezvények, az ott
biztosított programok és szolgáltatások összessége.
B/ Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a produkciós iroda, megbízottjai vagy egyéb
szerződéses partnerei a V Party Plus rendezvények keretében hozzáférhetővé tesznek.
C/ Szerződéses partner: a V Party Plus rendezvényen a produkciós irodával létrehozott szerződéses
jogviszony alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző
gazdasági társaság, magánszemély vagy szervezet.
D/ Megbízott: a V Party Plus rendezvényen a produkciós iroda felhatalmazása alapján tevékenykedő
személy vagy szervezet.
E/ Látogató: az természetes személy, aki a V Party Plus rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
F/ Jegy/bérlet: a produkciós iroda által kibocsátott részvételi jogosultságot biztosító igazolás.
G/ Termék: a produkciós irodától vagy egyéb szerződéses partnereitől a V Party Plus rendezvények
keretében megvásárolható dolog.

5. Műsorváltoztatás joga
A V Party Plus rendezvények a programok és szolgáltatások összességét jelentik.
A programok és szolgáltatások a produkciós iroda és szerződéses partnerek együttműködésében
valósulnak meg. A V Party Plus rendezvények kínálata a szerződéses partnerek szerződési feltételei
alapján változhat, ezért a produkciós iroda fenntartja magának a műsorváltoztatás jogát. A
produkciós iroda miden esetben az előzetesen kommunikált programok és szolgáltatások betartására
törekszik, de az adott program vagy szolgáltatás elmaradása, ellehetetlenülése esetén a kieső
programhoz vagy szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú programot vagy szolgáltatás
biztosít, amennyiben erre a körülmények (pl.: időtényező) lehetőséget adnak. A műsorváltoztatás
esetén a produkciós irodával szemben semmilyen követelés nem támasztható. Ettől külön kategóriát
képez a tárgyrendezvény elmaradása és vis maior, melyet külön pont tárgyal.
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6. Árváltoztatás joga
A produkciós iroda a jegyekre/bérletekre vonatkozóan fenntartja magának az előzetes értesítés
nélküli, azonnali hatályú árváltoztatás mindenkori egyoldalú jogát. Az árváltozás a már megváltott
jegyekre nem vonatkozik.

7. Jegytípusok

A/ Elővételben váltott napi jegy
Ez a jegytípus az ÁSZF betartása mellett részvételi jogosultságot biztosít egy fő részére, a V Party Plus
egy adott tematikájú és időtartamú rendezvényére, annak programjai és szolgáltatásai
igénybevételére. Ez a jegytípus a tárgynapon 20.00 órától a tárgynapot követő nap 02.00 órájáig
jogosít a helyszínen való tartózkodásra. Elővételben váltott napi jegynek minősül a jegyterjesztő
partnereknél a tárgynapot megelőző napig váltott jegy, az értékesítési helyek nyitvatartási idejének
figyelembevételével. Továbbá elővételben váltott napi jegynek minősül a tárgynapon és helyszínen
14.00 óráig váltott jegy.

B/ Helyszínen váltott napi jegy
Ez a jegytípus az ÁSZF betartása mellett részvételi jogosultságot biztosít egy fő részére, a V Party Plus
egy adott tematikájú és időtartamú rendezvényére, annak programjai és szolgáltatásai
igénybevételére. Ez a jegytípus a tárgynapon 20.00 órától a tárgynapot követő nap 02.00 órájáig
jogosít a helyszínen való tartózkodásra. Helyszínen váltott napi jegynek minősül a tárgynapon 14.00
óra után vásárolt jegy.

C/ VIP jegy
A VIP jegy az ÁSZF betartása mellett részvételi jogosultságot biztosít egy fő részére, a V Party Plus egy
adott tematikájú és időtartamú rendezvényére, annak programjai és szolgáltatásai igénybevételére.
Ez a jegytípus a tárgynapon 20.00 órától a tárgynapot követő nap 02.00 órájáig jogosít a helyszínen
való tartózkodásra. VIP jegy kizárólag elővételben, a tárgynapot megelőző nap, pénztárzárásig
váltható.
A VIP jegy megváltásával automatikusan járó szolgáltatások: VIP parkoló, VIP helyszín; svédasztalos
vacsora 1 fő részére az est tematikájához illeszkedő catering szolgáltatással, valamint esetlegesen
közönségtalálkozó, a tárgynap produkcióinak fellépői közül.
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8. Jegyvásárlás
A jegyértékesítést a produkciós iroda szerződött jegyértékesítő partnerei elővétel formájában végzik.
A jegyértékesítő helyek és a vonatkozó információk megtalálhatóak a www.vparty.hu web oldal
JEGYVÁSÁRLÁS menüpontja alatt. A szerződött jegyértékesítési partnereknél az általuk lehetővé tett
bármely formában, illetve üdülési csekkel lehet jegyet váltani.
A produkciós iroda a helyszínen lehetőséget biztosít jegyvásárlásra elővételben, illetve a tárgynapon
is. A helyszínen kizárólag készpénzzel vagy üdülési csekkel lehet jegyet váltani.
Tekintettel arra, hogy a jegyek korlátozott számban kerülnek terjesztésre a jegyértékesítés folyamán
foglalásra nincs lehetőség.

9. Jegyek pótlása cseréje vagy visszaváltása
A vásárló a jegy megvásárlásával hozzájárul ahhoz, hogy a produkciós iroda vagy szerződött
jegyértékesítő partnerei a teljesítést megkezdje (utánvét, futár), vagy azt teljesítettnek tekintse
(személyes, on-line, vásárlás), így a vásárló nem jogosult elállási jog gyakorlására. A jegyek
megőrzése, vagy sérülésmentességük biztosítása a látogató feladata. A megváltott jegyek
elvesztéséért a produkciós irodát semmilyen felelősség nem terheli. A megrongálódott jegyek esetén
a produkciós iroda fenntartja magának a jogot, hogy a látogatót bármilyen kötelezettség terhe nélkül
a részvételből kizárja. A produkciós iroda kizárja a jegyek cseréjét, pótlását vagy visszaváltását. A
visszaváltás kategóriában kivételt képez a tárgyrendezvény elmaradása és vis maior, melyet külön
pont tárgyal.

10. Belépés
A V Party Plus rendezvényekre kizárólag érvényes részvételi jogosultsággal és az arra kijelölt helyeken
lehet. A jegyvásárlással és az ÁSZF elfogadásával a látogató egyben azt is elfogadja, hogy a belépéskor
aláveti magát az alkalmazásra kerülő beléptetési folyamatnak.

11. Tiltott tárgyak
A V Party Plus területére szigorúan tilos behozni bármilyen:
fegyvert, kábítószert, pirotechnikai eszközt, ütő-, vágóeszközt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony
anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető
tárgyat vagy eszközt, illetve egyéb, a 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott
közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat.

A látogató alkoholos vagy alkoholmentes italt, valamint élelmiszert semmilyen mennyiségben sem
jogosult bevinni a V Party Plus területére.
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12. Állatok
Bár a produkciós iroda munkatársai szeretik az állatokat, a V Party Plus területére semmilyen méretű
állat nem hozható be (még a legkisebb kis házi kedvenc vagy madárka sem).

13. Korhatár
Tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekek a V Party Plus rendezvényekre csak nagykorú
kísérővel léphetnek be.

14. Attitűd, házirend
Az Ön és mások biztonsága, zavartalan és színvonalas kikapcsolódása érdekében kérjük, ismerje meg,
és minden esetben maradéktalanul tartsa be a V Party Plus házirendjét.
A Házirend elérhető a www.vparty.hu (a program hivatalos web oldala) web oldalon, a HÁZIREND
menüpont alatt, illetve elveit tartalmazza az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK dokumentum is.
A megkülönböztetett jelzéssel, egyenruhában dolgozó megbízottak, rendezők, biztonsági
munkatársak a produkciós iroda megbízásából és felhatalmazásával látják el feladataikat, jogosultak
betartatni a házirend előírásait.
A házirend közzétételre kerül a V Party Plus hivatalos weboldalán, illetve kihelyezésre kerül a
bejáratnál, pontjainak nem ismerete nem mentesít a betartásuk alól, a törvények és közerkölcs által
elítélendő cselekmények és magatartások alól.
A V Party Plus területe meghatározás alatt értendő a rendezvény kerítéssel behatárolt területe,
valamint a hozzá kapcsolódó parkoló, a hozzá közvetlenül kapcsolódó vízfelület.
A V Party Plus területén tilos minden olyan tevékenység, mely törvénybe ütközik, sérti a jó ízlést, a
közerkölcsöt, más félnek kárt okoz, illetve a létesítmény állapotában, az ott elhelyezett eszközökben
rongálódást eredményez. A látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól,
közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét
veszélyeztetheti vagy sértheti. A látogatók a V Party Plus rendezvények területén fokozottan
kötelesek a természeti értékek óvására, és kötelesek tartózkodni azok megkárosításától illetve a
szemeteléstől.
A V Party Plus területére szigorúan tilos behozni tiltott tárgyakat, melyeket részletesen a 11. pont
ismertet. A V PARTY Plus területe drogmentes övezet, ezért szigorúan tilos bármilyen formában
drognak minősülő anyagot a létesítmény területére behozni, birtokolni. Bűncselekmény, a
törvényekben meghatározott és tiltott eszközök, szerek behozatala, a létesítmény és eszközök
károsodása esetén a produkciós iroda az illetékes hatóságokhoz fordul.
A látogató alkoholos vagy alkoholmentes italt és élelmiszert semmilyen mennyiségben sem jogosult
bevinni a V Party Plus területére.
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A V PARTY PLUS TERÜLETÉN, AZ ADOTT TÁRGYNAPI RENDEZVÉNYEK IDŐTARTAMA ALATT (20.0002.00) SZIGORÚAN TILOS FÜRDENI, A TÓBA BEMENNI, EZ MÉG SAJÁT FELELŐSSÉGRE SEM
MEGENGEDETT.
A V Party Plus területén tilos ittasan tartózkodni, a rendezvényeken 18 éven aluli személyeket
dohányáruval, illetve fiatalkorúakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki.
A V Party Plus területére belépni csak alsó és felső ruházatban (értsd: rövidnadrág és póló már
megfelelő) szabad, ennek megfelelően a fürdőnadrág, fürdőruha nem elégséges öltözködési viselet.
Kérjük, ügyeljenek testi épségükre, fokozottan figyeljenek értékeikre. A V Party Plus területén
bekövetkező balesetekért, anyagi károkért a produkciós iroda felelősséget nem vállal, vele szemben
semmilyen követelés nem támasztható.
A produkciós iroda kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet egy látogató jogellenes
tevékenysége harmadik személynek okoz.
A V Party Plus területén csak a produkciós irodával szerződésben álló partnerek folytathatnak
kereskedelmi és marketing tevékenységet.
A V Party Plus rendezvényekről a produkciós iroda vagy munkatársai, megbízottjai hang- és
képfelvétel készíthetnek. A felvételeken megjelenő résztvevők semmilyen követeléssel nem
léphetnek fel sem a produkciós irodával, sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos felhasználóival
szemben. A látogató a V Party Plus rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul
arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal a kitétellel, hogy
kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg.
A rendezvényen fényképfelvétel készíthető, azok nyilvános megjelenítése és terjesztése azonban
nem megengedett. A rendezvényen video-, film-, és hangfelvételeket csak a rendezők írásbeli
beleegyezésével lehet készíteni.
A V Party Plus területén a produkciós iroda szerződéses partnerei fizetős szolgáltatásokat,
termékeket nyújthatnak. A produkciós iroda nem vállal semmilyen felelősséget a szerződéses
partnerek által nyújtott szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatban. A produkciós iroda nem vállal
semmilyen felelősséget szerződéses partnerei és a látogató közötti kapcsolatok során felmerülő
adatkezelési, adatvédelmi folyamatokért.
A V Party Plus házirendének és záró időpontjának betartásáért és betartatásáért a produkciós iroda
megbízásából tevékenykedő biztonsági munkatársak felelnek. Kérünk mindenkit, hogy a házirend
pontjait maradéktalanul tartsa be, a rendezvények záró időpontjában a jelzésre hagyja el a V Party
Plus területét.
Érvényes látogatói jogosultsággal nem rendelkező személyeket a V Party Plus területére a produkciós
iroda nem enged be.
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A produkciós iroda a látogató jeggyel váltott jogviszonyát jogosult azonnali hatállyal felmondani, őt a
részvételből kizárni, amennyiben a látogató az általános szerződéses feltételeket vagy házirendet
megszegi. Ebben az esetben jegy visszatérítési kötelezettség a produkciós irodát nem terheli.

15. Vis maior – elmaradt rendezvény – jegyek visszatérítése
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, blokád, árvíz, természeti
katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar és akadályozás,
hatósági rendelkezés, vagy más olyan, előre nem látható és elháríthatatlan akadály keletkezik, amely
folyamán a produkciós iroda hatókörén kívül eső okok miatt nem tudja teljesíteni a produkciót, azaz
elmarad a V Party Plus adott tárgy rendezvénye, abban az esetben a produkciós iroda visszatéríti a
megváltott jegyek ellenértékét, azon felül azonban semmilyen más igény teljesítése nem terheli. A
megváltott jegyek a vásárlás helyén válthatóak vissza, a produkciós iroda által kiadott közlemény
iránymutatása szerint. A fennálló okok bekövetkezése esetén a közleményt az eseménytől számított
négy napon belül közzéteszi a rendezvény hivatalos weboldalán.

Az adott tárgyrendezvények elmaradását a produkciós iroda jól észrevehetően közzé teszi a hivatalos
weboldalon. A váratlan vis maior esemény bekövetkezése miatt célszerű a honlapot még a
tárgyrendezvény napján is megtekinteni.

16. Vis maior – megtartott rendezvény – jegy visszatérítésen kívül eső kategória
Amennyiben a fentiekből felsorolt valamely, vagy más vis maior történés következik be olyan
időpontban, amikor a produkció már folyamatban van (kapunyitás és az adott tárgyrendezvény
kezdete 20.00 óra), úgy az adott tárgyrendezvény 21.00 óra 00 percttől megtartott rendezvénynek
számít. Ebben az esetben a produkciós iroda a látogatók biztonsága érdekében azonnal beszünteti a
rendezvényt és kiüríti a V Party Plus teljes területét, de a megvásárolt jegyek ellenértékének
megtérítése – tekintettel a szerződéses partnerek felé vállalt elkötelezettségekre – nem áll
módjában.
A teljes területre szóló kiürítés vonatkozik a parkolóra is, ebben az esetben a parkolóban még saját
felelősségre sem megengedett tartózkodni.

17. Egyebek
A jelen ÁSZF-fel vagy a rendezvényekkel kapcsolatos bármely jogvitára a produkciós iroda és a
látogató kikötik a produkciós iroda székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróságok kizárólagos
illetékességét.
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A rendezvényekkel, a rendezéssel, vagy bármely egyéb, a rendezvénnyel összefüggő témával
kapcsolatos látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a rendezvények helyszínén az
információs sátor munkatársai várják. Egyéb elérhetőség info@vnyarijatekok.hu e-mail címen.

Jó szórakozást és kellemes kikapcsolódást!

Velence, 2010. július 12.
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