Rendezvény szabályzat
Gyömrői Lecsófőző és Hagyományőrző Fesztivál
és Parasztolimpia
Köszönjük, hogy meglátogatod rendezvényünket, amelyhez ez úton is jó
szórakozást kívánunk! Az esetleges félreértések elkerülése érdekében kérünk,
olvasd el a rendezvény látogatóira vonatkozó szabályzatot!
Köszönjük közreműködésedet!
A rendezvény jellege:

Hagyományőrző és gasztronómiai fesztivál és
kézműves kirakodóvásár, továbbiakban Rendezvény
Helyszín:
2230 Gyömrő, Dózsa György út – Kossuth tér –Gumi
út – Halas-patak által közrezárt rendezvényterület
Időpontja:
2018. augusztus 31. szeptember 01.
Rendezvény szervezője: Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesület,
továbbiakban Szervező

Belépés a rendezvényre
- A rendezvény egész területére a belépés a látogatók számára díjtalan, egyes
játékokban és a kóstolásokon való részvétel azonban csak díj megfizetése
mellett lehetséges.
- Kóstolójegy a helyszínen az info sátrakban váltható. Kóstolójegy bármelyik
lecsófőző csapatnál beváltható, amíg a lecsójuk tart.
- A fel nem használt kóstolójegyek visszaválthatóak a rendezvény napján
(szombaton) 17.00 óráig.
Általános házirend
- Jelen házirend a Szervező internetes oldalán a Rendezvényre való belépés előtt
elérhető, megismerhető, továbbá a Rendezvény ideje alatt a Rendezvény
helyszínén az Információs pultnál is megtalálható.
- A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem
mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!
- A szervezők és a biztonsági személyzet speciális megkülönböztető jelzést
viselnek. Az utasításaikat feltétel nélkül követni kell. A rendzavarás kizárást
és/vagy feljelentést vonhat maga után.
- A szervező jogosult olyan személyeket kizárni a rendezvényről, akik
megszegik a házirendet, más látogatókat a viselkedésükkel vagy

megjelenésükkel zavarnak.
- A rendezvény területén lévő eszközöket, játékokat mindenki saját felelősségére
használhatja.
- A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi
értékekben okozott károkért, amennyiben azok a látogatók felelőtlen
magatartásából erednek.
- Kábítószer és más tudatmódosító-szerek birtoklása, fogyasztása vagy
terjesztése a jelenleg hatályos törvények értelmében tilos és azonnali kizárást
von maga után! A szervező köteles jelenteni minden egyes törvénysértést.
- A rendezvény területén kizárólag az ott vásárolt étel és ital fogyasztható.
Dohánytermék behozatala és fogyasztása engedélyezett, de csak a kijelölt
területeken. Szeszes italok vásárlása és fogyasztása kizárólag 18 éven felüli
személyek számára engedélyezett.
- A rendezvény területén az árusítás, szórólapozás illetve bármilyen
reklámtevékenység szigorúan engedélyköteles. Ennek megszegése a
rendezvényről való kizárást vonhatja maga után!
- A rendezvény meghirdetett záró időpontjában Látogatók a helyszínt elhagyni
kötelesek. Ennek megtagadása esetén Szervező az okozott kárt (plusz
személyzeti munkaórák, egyéb, a csúszásból eredő károk) jogosult érvényesíteni
a távozást megtagadó Látogatóval szemben.
- A Tűzvédelemi Katasztrófavédelmi szabályokat az idevonatkozó kormányrendelet alapján kérjük betartani!
- A közlekedési utakat, kapukat leszűkíteni, eltorlaszolni tilos! A Rendezvény
területén lévő menekülési utakat és a tűzoltó- és mentőautók vonulási útját
szabadon kell hagyni!
- A látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes
helyszínek kiürítésére illetve bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel
őket.
- A rendezvény területére biciklivel vagy kismotorral bemenni biztonságtechnikai okok miatt nem lehet.
Házi kedvencek
A Rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd,
pórázon vezethető háziállatok léptethetőek be, és csak gazdájuk által kísérve. A
házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, javasoljuk azok
otthon hagyását. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő
feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni:
(1)
érvényes oltási igazolvány 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltással,
(2)
egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),
(3)
póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is
elérhető) telefonszámával.

Média szabályzat
A rendezvény helyszínén a hang- és képrögzítés megengedett az alábbi
feltételekkel:
- Az öltözőkben, illemhelyeknél és a látogatók elől lezárt területeken tilos
bármilyen fényképező, kamera, illetve hangrögzítésre alkalmas eszköz
használata!
- A rendezvény szervezői előzetes hozzájárulásukat adják a rendezvényen
készült videó-, hang- és képfelvételeket a látogatók magáncélokra való
felhasználásához, beleértve az internetes közzétételt is.
- A rendezvényen készült összes kép és hanganyag internetes vagy nyomtatott
(újságok, magazinok, TV, rádió) médiában való megjelentetése, illetve
bármilyen reklámanyagként való felhasználása csak a szervezők
beleegyezésével engedélyezett! A szervezők fenntartják a jogot, hogy ezt a
felhatalmazást indokolt esetben visszavonják.
- A rendezvény látogatói elfogadják, hogy a rendezvény ideje alatt róluk képés/vagy hanganyagok készülhetnek. Az ebből fakadó problémák miatt kártérítési
igény nem nyújtható be! Ha valaki panaszt szeretne tenni a róla készült, illetve
megjelentetett felvételek kapcsán, ezt csak és kizárólag e-mailben, az
info@lecsofeszt.hu címen teheti meg. Kérjük, feltétlenül tüntesse fel a polgári
nevét és a pontos, érthető indoklást is!
Öltözködésre vonatkozó általános szabályok
- A rendezvény jellegének megfelelően nyári, laza öltözet javasolt, azonban a
hőmérséklettől függetlenül a felsőtest lemeztelenítése szigorúan tilos, amely
felszólítás után akár a rendezvényről való kitiltást is vonhatja maga után.
Parkolás
- A rendezvény egész területén tilos a parkolás, kivéve az engedéllyel
rendelkezők (szervezők, fellépők, tűzoltók, mentők).
- Látogatóknak a rendezvény melletti utcákban és a kijelölt parkoló helyeken
biztosítunk kulturált parkolási lehetőséget, ezek pontos helyéről, telítettségéről a
megkülönböztető jelzést viselő kollégák készségesen segítenek.
- A parkoló autókban hagyott értékekért a szervezők felelősséget nem vállalnak,
a parkolók nem őrzött parkolók.
A Rendezvényt rossz idő esetén is megtarthatjuk.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Jó szórakozást kívánunk!

