Édes Napok Budapest (2015. szeptember 18-20.)
HÁZIREND
Látogatók részére
Az Édes Napok Budapest Fesztivál (továbbiakban: Fesztivál) szervezője:
Édes Napok Kft.
1118 Budapest, Sasadi út 66.
info@edesnapok.hu.
A belépőjegy megvásárlásával, valamint a Fesztivál területére való belépéssel Ön mint látogató elfogadja a
rendezvény házirendjét, magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbi rendelkezéseket, és tudomásul veszi, hogy
annak betartását a szervező ellenőrizheti.
1. BELÉPÉS
1.1. Alapelvek
 A Fesztiválra belépni – az ingyenes időszakok kivételével – kizárólag érvényes karszalaggal, a megvásárolt
belépőjegy szabta napon és feltételek mellett lehet.
 Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépéskor karszalagra kell cserélni az erre külön kijelölt
jegyárusító pontokon.
 A Fesztiválra érvényes jegyet kizárólag a szervező szerződéses partnereinél valamint a rendezvény időtartama
alatt, a helyszínen kijelölt jegyértékesítési pontokon lehet vásárolni. Kérjük, hogy jegyét kizárólag a Fesztivál
hivatalos értékesítési pontjai szerezze be, ellenkező esetben a szervező nem tudja biztosítani a rendezvényen
való részvétel lehetőségét.
 Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a rendezvényt nem látogathatja.
1.2. Jegyárak
 felnőtt jegy 2200 Ft  12. életév betöltésétől felnőtt jegyet szükséges váltani
 nyugdíjas jegy 1500 Ft  érvényes nyugdíjas igazolvány felmutatása szükséges
 gyerekjegy 1000 Ft  gyerekjegy: 6-12 éves kor között vehető igénybe
 családi jegy (2 felnőtt + 2 6-12 év közötti gyerek belépésére jogosít) 5000 Ft
 6 éves kor alatt a Fesztiválra belépés ingyenes.
 Fogyatékos személyek részére a Fesztiválra belépés ingyenes, feltéve, hogy fogyatékosságuk megfelelően
igazolni tudják (pl. vakigazolvány, mozgássérült igazolvány, szemmel látható vagy könnyen felismerhető
fogyatékosság, stb.).
1.3. Karszalag
 A jegyként kapott karszalagot az első belépést megelőzően kell a csuklóra felhelyezni úgy, hogy azt ne lehessen
levenni és másra átruházni.
 A belépőjegy/karszalag másra át nem ruházható.
 Ha egy karszalag megsérül, azt a szervező csak akkor cseréli ki térítésmentesen, ha a sérült karszalag nincs
letépve és a sérült karszalag visszaadásra kerül. A csere iránti igényt valamely szervezői karszalaggal
rendelkező személy részére szükséges jelezni.
 Az érvénytelen karszalaggal rendelkező – karszalagcsere vagy -vétel kivételével – köteles elhagyni a Fesztivál
területét.
 Csak a szabályosan felrakott karszalag érvényes. Az a karszalag minősül szabályosan felrakottnak, amely
megfelelően lett összeragasztva és sérülés nélkül nem vehető le.
 A karszalagot érvényességi ideje alatt mindvégig szabályosan kell viselni, ezt a szervező ki- és belépéskor,
valamint a Fesztivál-területen folyamatosan ellenőrizheti.
 Érvényes karszalaggal tetszőleges számban lehet ki- és belépni a Fesztivál jegyes területére a karszalag
érvényességi ideje alatt. A látogatói karszalag egy napi belépésre jogosít a Fesztivál nyitva tartási idejében.
 Aki akár foglalkozása, akár sérülése, fogyatékossága okán nem tudja a csuklójára helyezni a karszalagot, a
bokájára is rakhatja a karszalagot. Érvényes karszalag nélkül azonban – az ingyenes időszakok kivételével –a
belépés tilos a Fesztivál jegyes területére!
 Amennyiben valakinek csuklójához képest túl rövid a karszalag (ez a tőpéldány miatt fordulhat elő), akkor a
beengedő a karszalagra ráírja a belépő nevét, akinek a karszalagot meg kell őriznie és ellenőrzés esetén arcképes
igazolvánnyal kell magát igazolnia.

 Napi karszalag alapszínek:
tiszteletjegyes látogatói:
felnőtt, gyerek, nyugdíjas, családi:

- minden nap: arany
- péntek: sárga
- szombat: lila
- vasárnap: zöld.

1.4. Területek
 Jegyes területek (kizárólag jegy ellenében érvényes karszalaggal látogatható Fesztivál-terület):
- Savoyai terasz
- Halászó fiú terasz
- Hunyadi udvar
- Nyugati kert
 Beléptetési pontok:
- Barokk kapu
- Koldus kapu
- Oroszlános kapu
- Halászó fiú terasz mellvéd
- Keleti Felvezető Sétány
- Savoyai kapu
A Fesztivál-területre történő belépésre kizárólag a szervező által kijelölt beléptetési pontokon kerülhet sor.
 Nem jegyes területek (érvényes karszalag nélkül ingyenesen látogatható területek):
- Szent György tér (csak jegyárusítás).
 A Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár a Fesztivál ideje
alatt is megközelíthető. A felsorolt helyszínekre látogatókat a szervező képviselői átkísérik a Fesztivál területén.
Az érvényes Édes Napok belépőjeggyel rendelkező látogatók ingyenesen látogathatják az említett múzeumok
állandó kiállításait.
1.5. Jegyárusítás – nyitva tartás – ingyenes időszakok:
dátum
09/18
09/19
09/20

fizetős időszak
11:00-21:00
10:00-21:30
10:00-20:00

ingyenes időszak
21:00-22:00
21:30-22:00
20:00-22:00

esti zárás (ürítés)
22:00
22:00
22:00

1.6. Mit nem hozhat be magával?
 TILOS a Fesztivál területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető
vagy egyéb a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt (pl. lőfegyverutánzat, gázspray, rugóskés, olyan
szúró- vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágóéle a 8 cm-t meghaladja, dobócsillag, elektromos
sokkoló, stb.) kábítószert, pirotechnikai eszközt bevinni!
 Aki a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök birtoklására vonatkozó szabályokat megszegi,
szabálysértést követ el.
 TILOS a Fesztivál területére bármilyen italt (kivéve gyógyszert), élelmiszert bevinni!
 A fenti korlátozások alá eső eszközöket, termékeket a bejáratnál a látogató köteles ellenőrzésre, illetve
kidobásra átadni a biztonsági szolgálatnak. A szabály figyelmen kívül hagyása azonnali intézkedést vonhat
maga után. A belépési folyamat részeként a szervező szerződött, biztonságért felelős munkatársai a látogatók
testi épségének és vagyoni biztonságának érdekében jogszerű ellenőrzést végezhetnek.
1.7 Háziállat
 A Fesztivál területére az általános közfelfogás szerint szelíd, mások testi épségére nem veszélyes kutyák
léptethetők be szájkosár használata mellett. A belépésnél ellenőrzésre kerül a vezetéshez szükséges póráz és
szájkosár megléte.
 Amennyiben a szervező indokoltnak látja, úgy felkérheti a kutyával érkező látogatót a Fesztivál-terület
elhagyására.
 A Fesztivál területére bevitt kutyákért azok tartására és közforgalmú helyre történő kivitelére vonatkozó
szabályok betartásáért, az állat ürülékének felszedéséért, a szükséges veszettség elleni oltások meglétéért, a
háziállat viselkedéséért az állatok gazdája tartozik kizárólagos felelősséggel.
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2. VISELKEDÉS
 A látogatók a rendezvény területén a mindenkori normákat betartva kötelesek viselkedni a vonatkozó jogi
előírásoknak megfelelően.
 A látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól vagy magatartástól, amely mások
személyiségi jogait, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztet(het)i vagy sért(het)i.
 Tilos a Fesztivál területén ittas állapotban vagy kábítószeres befolyásoltság alatt tartózkodni, vagy olyan
viselkedést tanúsítani, mely másokat megbotránkoztat.
 A látogatók a rendezvény teljes területén fokozottan kötelesek az épített és természeti értékek óvására, továbbá
kötelesek tartózkodni azok megkárosításától illetve a szemeteléstől.
 A rendezvényen 18 év alatti látogatók alkohollal és dohányáruval történő kiszolgálása tilos, ennek betartása
érdekében kort tanúsító fényképes igazolvány kérhető.
 A Fesztivál keretében megrendezett koncertekről, programokról kép- és/vagy hangfelvételt csak a szervezők
írásos beleegyezésével készíthet a látogató, egyéb kép- és/vagy hangfelvételkészítés mások személyiségi
jogainak betartása mellett megengedett. A Fesztiválon készült felvételek nem használhatóak fel olyan módon,
amelyek a szervező, valamely kiállító vagy a Fesztivál valamely programjának résztvevője jóhírét sértik vagy
veszélyeztetik vagy rájuk egyéb módon sértőek.
 A látogatók kötelesek minden esetben együttműködést tanúsítani a rendezvény biztosítását végző személy- és
vagyonőrökkel.
 A rendezvény teljes területén szigorúan tilos a tűzgyújtás.
 A Fesztivál területén a látogatók biztonsága érdekében tilos a "body surf" (amikor a közönség egy-egy rajongót
a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé.) Ha ez mégis előfordulna, akkor a rendezők
kivezethetik az ebben résztvevő látogatókat a helyszín szélére. Amennyiben ez megismétlődik, sajnos el kell
hagyni a Fesztivál területét.
 Reklámtevékenység, ügynöki vagy egyéb kereskedelmi tevékenység a Fesztivál egész területén kizárólag az
üzemeltető írásbeli hozzájárulásával folytatható.
 Politikai tevékenység a Fesztivál területén nem folytatható.
3. ELVESZETT TÁRGYAK
 A Fesztivál helyszínén csomag- és értékmegőrző nem üzemel.
 A talált tárgyak az információs pultnál adhatóak le.
 Az elveszett tárgyak az információs pultnál, a Fesztivál zárónapját követően pedig a szervező 1118 Budapest,
Sasadi út 66. szám alatti címén vehetőek át.
4. SZOCIÁLIS BLOKK
 A Fesztivál nyitvatartási ideje alatt a Fesztivál-területen felállított mobil mellékhelyiségek díjtalanul vehetők
igénybe.
5. KÖZLEKEDÉS
 A látogató a Fesztivál területére járművel nem hajthat be, a Fesztivál területén járművet (pl. kerékpár) nem
tolhat. A Fesztivál területén járművel várakozni vagy parkolni is tilos.
 Parkolni kizárólag a Fesztivál területén kívül, a KRESZ szabályainak megfelelően és az irányadó parkolási díj
megfizetésével lehet.
 A kerékpárt a Fesztivál területén kívül – a gyalogos forgalom és a Fesztivál gyalogos megközelítésének
akadályozása nélkül – szükséges lezárni.
 A Fesztivál megközelítéséhez kérjük, hogy elsősorban a tömegközlekedési eszközöket, valamint a taxi
szolgáltatást használja!
 Járműnek minősül minden közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve a kerékpárt és az önjáró vagy vontatott
munkagépet is. A mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló, emberi erővel tolt vagy hajtott kerekes szék és a
gépi meghajtású kerekes szék - ha sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes,
továbbá a gyermekkocsi és a talicska - azonban nem minősül járműnek.
6. BIZTONSÁG
6.1. Személy- és vagyonőrzés
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 A rendezvény és a vendégek biztonságáról a VALTON-SEC Kft. (111 Budapest, Fehérvári út 126-128.,
http://valton.hu/) gondoskodik.
 A Fesztivál személy- és vagyonvédelmét biztosító személyek jogosultak a Fesztivál megtartását akadályozó
vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető, illetve az ott jogellenesen tartózkodó személyt kilétének
igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra felszólítani, amennyiben az
érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges, a rendezvényről
kivezetni.
 A személy- és vagyonőr továbbá jogosult a hatályos jogszabályi rendelkezések betartása mellett a látogató
csomagja tartalmának bemutatására felhívni, a Házirendben meghatározott tárgyak bevitelét megakadályozni.
 A személy- és vagyonőr jogosult a bűncselekmény és a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a
cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, az elkövetőt elfogni és a
birtokában lévő, bűncselekményből vagy szabálysértésből származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot,
illetve támadásra alkalmas eszközt elvenni.
 A Fesztivál-terület elhagyására szólítható fel különösen az, aki: a) más személyek életét, testi épségét sérti vagy
veszélyezteti; b) más személyek vagyoni jogait; vagyontárgyaik épségét sérti vagy veszélyezteti; c) garázda,
vagy rendőri intézkedésre egyébként alapul szolgáló magatartást tanúsít; d) tiltott tárgyakat felszólítás ellenére
sem távolítja el a Fesztivál területéről; e) békétlenséget szít; f) akit a Fesztivál szervezői a területről
kivezettettek. A belépődíjat nem igényelheti vissza, akit a Fesztivál-területről ezen és hasonló okok miatt
utasítottak ki.
6.2. Vészhelyzet
 Ha a Fesztivál biztonságát veszély fenyegeti, a szervező a Fesztivál működését felfüggeszti.
 Vészhelyzet (pl. az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy
károsító esemény) esetén kövesse a biztonsági személyzet utasításait, és a nyugalmát megőrizve hagyja el a
Fesztivál területét a legközelebbi vészkijáraton keresztül!
 A kiürítési terv térképét a bejárat mellett kifüggesztve találja. Vészhelyzet esetén kövesse a menekülési irányt
jelző táblát

és keresse az

feliratot.

6.3. Egészségügyi ellátás
 A szervező a Fesztivál helyszínén és nyitvatartási idejében egészségügyi ellátást biztosít (orvosi ügyelet és
elsősegély-nyújtás) az Oxyteam – Nemzeti Sportszövetség Mentőszolgálat Kft. (2617 Alsópetény, Petőfi út 24.)
útján.
7. FELELŐSSÉG
 A rendezvényt mindenki saját felelősségére látogathatja.
 A szervező mindent megtesz a biztonságos lebonyolítás érdekében, a Fesztivál helyszínén bekövetkezett –
különösen a látogatók esetleges felelőtlen magatartásából eredő – esetleges károkért azonban semmilyen
felelősséget nem vállal.
 Szervező így különösen nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltűnt tárgyakért, értéktárgyakban keletkezett
károkért. A szervező úgyszintén kizárja felelősségét a rendezvény teljes időtartama alatt megtekinthető
produkciók színvonaláért, valamint a Fesztivál területén történt balesetekért.
 Felhívjuk a hölgy látogatók figyelmét, hogy a Várban és a Fesztivál-területen macskaköves burkolat van, amely
botlásveszélyes. Válasszon kényelmes, a vári kockaköveken való hosszas sétára is alkalmas, kényelmes cipőt! A
magas sarkú cipők által okozott sérülésekért, balesetekért a szervező nem vállal semmilyen felelősséget!
8. EGYÉB
 A látogató a Fesztiválon történő részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének rögzítéséhez és esetleges
közléséhez. A Fesztivál területére történt belépéssel a látogató elfogadja, hogy amennyiben olyan hang- és/vagy
képfelvétel készül, amelyen látható, azzal kapcsolatban semmilyen (pl. kártérítési) követeléssel nem lép fel a
szervezővel, a szerződött partnerével, s a jogszerű felhasználókkal szemben. A szervező kizárja a felelősségét a
Fesztivál területén készült kép- és/vagy hangfelvételek készítésével, illetve felhasználásával kapcsolatban
keletkezett – akár közvetlen, akár következményi, akár a látogatót, akár bármely más harmadik személyt érintő
– vagyoni és nem vagyoni károkért.
 A szervező fenntartja a programváltoztatás és a nyitvatartási idő módosításának a jogát.
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 A Fesztivál rossz időjárás esetén is megrendezésre kerül.
 A szervező fenntartja a jogot, hogy vis maior esetén a Fesztivál vagy annak valamely programja részben vagy
egészben elmaradjon. Vis maiornak minősül a háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti
katasztrófa, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a szervező hatásköre, vagy amelyek
eredményeképpen a rendezvény jogszerű keretek között nem bonyolítható le.
 A Fesztivállal kapcsolatos fogyasztói panasz a Fesztivál helyszínén személyesen valamint a 1118 Budapest,
Sasadi út 66. levelezési címen és az info@edesnapok.hu címen terjeszthető elő. Fogyasztói panaszával kérjük,
keresse a rendezői karszalaggal rendelkező személyeket! Amennyiben valamely kiállító termékével,
szolgáltatásával kapcsolatban kíván panasszal élni, kérjük, panaszával forduljon az adott kiállítóhoz!
 Jelen Házirend hatálya a látogatókra terjed ki. A Fesztivál kiállítóira, fellépőire, a szervező egyéb
alvállalkozóira, üzleti partnereire (együttesen: szerződött partnerek) külön házirend vonatkozik.
Édes Napok Kft.
Budapest, 2015. Szeptember 10.
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