V Party Plus 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.

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.

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.

Jó szórakozást kívánunk!

a V Party Plus rendezője, a
Velencei-tavi Nyári Játékok Produkciós Iroda Nonprofit Kft.

