iFAKTOR FESZTIVÁL HÁZIRENDJE

RENDEZVÉNY IDŐPONTJA

RENDEZVÉNY HELYSZÍNE

2021. augusztus 28-29.
szombat és vasárnap

MOM Sport 1124 Budapest,
Csőrsz utca 14-16.

Belépőjegyed megvásárlásával automatikusan elfogadod a rendezvényre vonatkozó szabályokat.

I.

BELÉPÉS A FESZTIVÁLRA

Nyitva tartás két idősávban: 11:00-15:00, illetve 16:00-20:00.
15:00 és 16:00 óra között a rendezvény zárva tart. Ebben az idősávban minden látogatónak el kell
hagynia a rendezvény területét.
Az esti koncertek a délutáni jeggyel, vagy bérlettel látogathatóak.
Az elővételben megvásárolt belépőjegy egy fő belépésére jogosít, melyet a belépéskor karszalagra
cserélünk. A megvásárolt belépőjegyed nem ruházható át egy második személyre. A rendezők a
fesztivál teljes időtartamában minden ki és belépéskor ellenőrizni fogják a karszalagokat, ezért a
látogató köteles mindvégig viselni. Sérült, elveszett karszalagot nem áll módunkban pótolni. Aki
karszalag nélkül tartózkodik a rendezvényen, vagy a karszalagja sérült, átragasztott vagy bármilyen más
módon manipulált az a látogató a rendezvény területén nem tartózkodhat. A jegyhamisítók és a
hamisításban közreműködők ellen a Rendező eljárást indít.
A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a
175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat
bevinni szigorúan tilos!
A Rendezvény területére segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon kívül állat nem
hozható. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Abban az esetben ha a segítő
kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről
kitiltható.

II.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi
előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan
megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét,
vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
A Látogató nem jogosult alkoholos italt, továbbá élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi
mennyiségben bevinni a Rendezvény területére.

Abban az esetben ha a Rendezvény helyszínén etikátlan cselekedetet tapasztalnak akár látogató,
kiállító részéről, úgy az illetőt felszólítsák cselekedete abbahagyására. Amennyiben az arra nem
hajlandó, úgy kérjük a rendezőknek jelezze a történést aki a személy eltávolításáról köteles
gondoskodni.

III.

KORHATÁR

14 év alattiak csak szülői engedéllyel és kísérettel vehetnek részt a rendezvényen.
Gyermekkorúnak minősül, aki a 14. életévét nem töltötte be, és fiatalkorú személy az a 18 év alatti, aki
a 14. életévét már betöltötte. A Ptk alapján kiskorú az a személy, aki 18. életévét nem töltötte be.
kieg: a COVID19 járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések a korhatári besorolásokat
felülírhatják. Kérjük figyelje az aktuális szabályozást.

IV.

BEFOGADÓKÉPESSÉG

A jegyek korlátozott számban megvásárolhatóak.
A MOM Sport befogadóképessége korlátozott így a helyszín maximális kapacitásának elérésekor a
szervezők – a biztonsági szolgálat koordinálásával – korlátozhatják a területre történő bejutást.

V.

RUHATÁR

A Rendezvényen a MOM Sport üzemelteti a ruhatárat, így az ott felmerülő károkért vagy
hiányosságokért a szervezők (Miracoloso Event) felelősséget nem vállalnak.

VI.

REKLÁMTEVÉKENYSÉG

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők
valamint az engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, közreműködők és sajtómunkatársak a rájuk
vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint.
A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének,
megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője
a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos
felhasználási jogosultságot szerez.
Abban az esetben ha a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.
Tilos minden olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi
fejlődését károsíthatja. Továbbá tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való
részvételére felszólító reklám is.

A Rendezvény területén előzetes írásbeli engedély hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi
vagy reklámtevékenységet folytatni.
VII.

KONTAKTOK

Amennyiben a Rendezvényt illetően kérdésed van úgy az alábbi e-mail címen tudsz a szervezőkkel
kapcsolatba lépni: ifaktorfesztival@miracolosoevent.hu
A Rendezvény területén történő biztonsági és egészségügyi problémák ellátásáért a MOM Sport a
felelős.
Amennyiben bármilyen észrevételed van kérjük, azonnal jelezd az információs pultnál.

VIII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal
a Rendezvény területén tilos kiszolgálni.
A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén
is tilos, azt a törvény bünteti.
Az iFaktor fesztivál a műsorváltoztatás és a fesztivál időpontjának módosításának jogát fenntartja.
Műsor változása és időpont változtatás esetén a vásárlók nem jogosultak semmilyen mértékű
pénzvisszatérítésre vagy kompenzációra.
A Rendezvény területén kívül történt balesetekért a Szervezők felelősséget nem vállalnak.
Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!
Jó szórakozást kívánunk!

Miracoloso Event Kft.

