Gólem Fesztivál Házirend
[1]

A FESZTIVÁLRA BELÉPNI CSAK ÉRVÉNYES KARSZALAGGAL LEHET!

[2]
A 4 napos BÉRLET 2021. augusztus 5. (csütörtök) 16:00 órától augusztus 8.
(vasárnap) 12:00 óráig érvényes.
[3]
A fesztivál szervezői az időpont változtatás jogát fenntartják. Amennyiben a
rendezvény a koronavírus járvány miatt elmarad, a megvásárolt belépőjegyek árát - a
kezelési költségen felül - maradéktalanul megtérítjük.
[4]
Az online vásárolt belépőjegyeket a bejáratnál váltjuk karszalagra, az oltási
igazolvány és a személyi együttes bemutatása után.
[5]
Sérült karszalagot pótolni csak abban az esetben tudunk, ha a sérült karszalagot és
a vásárolt online, vagy print jegyet bemutatod, illetve személyazonosításra alkalmas
okmánnyal igazolod, hogy te vetted a jegyet.
[6]
A belépőjegy megvásárlásával jogi kötelezettséget vállalsz a házirend betartására,
melynek megszegése esetén a rendezvényről jogunkban áll téged eltávolítani.
[7]
A műsor- és a helyszín változtatás jogát fenntartjuk. A rendezvényt rossz idő esetén
is megtartjuk.
[8]
A szervezők nem vállalnak felelősséget az olyan programváltozásokért, amik az
előadók hibáiból vagy baleseteiből fakadnak.
[9]
Kérünk, ha bármilyen rendbontást, egészségügyi vagy egyéb problémát észlelsz,
haladéktalanul értesítsd a fesztivál személyzetét!
[10]
A fesztivál szervezői kizárólag a nekik felróható szándékos, továbbá az emberi
életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felelnek. A Látogatót
jogszabályok alapján megillető jogokon túl, a szervező csapat kifejezetten kizárja a
felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
[11]
A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 éven aluliakat szeszes itallal a
fesztivál területén tilos kiszolgálni. Kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a
rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti!
[12]
Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek,
használjátok kihelyezett szelektív kukáinkat!
[13]
Kérünk benneteket, hogy szórakozzatok felhőtlenül, de ügyeljetek a saját és mások
testi épségére! A fesztivál területéről eltávolítható az, aki mások életét, testi épségét,
vagyoni jogait, vagyontárgyaik épségét, a környezetet veszélyeztető, ill. garázda, vagy

rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít, más társadalmi csoportok tagjai
ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít!
[14]
A fesztivál kutyabarát, azonban amennyiben kedvenced a többi vendég testi épségét
veszélyezteti, ezt jogunkban áll felülbírálni. Kérünk, ha kutyusod is veled tart, hozd
magaddal oltási könyvét és nevedet, illetve elérhetőségedet tüntesd fel a nyakörvén vagy
más, jól látható helyen! Az általános higiéniás körülmények fenntartása végett
nyomatékosan kérünk, hogy az állati ürüléket megfelelő módon egy hulladéktárolóban
helyezd el kedvenced dolga végeztével!
[15]
Fürdeni a Dunában csak a kijelölt helyen szabad, napnyugtáig. Kérjük a vízimentők
utasításait tartsátok be és vigyázzatok magatokra és egymásra!
[16]
A fesztiválra korlátlan mennyiségű vizet, illetve nem kereskedelmi mennyiségű
élelmiszert hozzatok magatokkal. Kérjük, sok alkoholos italt hozzatok be!
[17]
Kép- és hangfelvételek készülhetnek a látogatókról, amiket a közreműködők, a
sajtómunkatársak és a Gólem Fesztivál munkatársai különböző online és offline felületeken
felhasználhatnak. A résztvevők kizárólag magáncélra készíthetnek kép és hangfelvételt, a
készített kép- és hangfelvételt pedig nem értékesíthetik vagy hasznosíthatják kereskedelmi
célból! A felvételeken szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem lehet nevesíteni, mert
ezek a látogatók személyiségi jogait sértik! A szervezők nem vállalnak felelősséget arra az
esetre, ha más látogatók az előzőekben foglaltakat megszegik.
[18]
Parkolásra limitált számban, a kempingen kívül, a tó mellett található, nem őrzött
parkolóban van lehetőség. A táborba vezető útszakasz mindkét oldalán a parkolás
biztonsági okokból hatóságilag tilos! Parkolás mindenhol csak saját felelősségre!

A fesztivál teljes házirendjét több helyszínen, kifüggesztve is megtaláljátok.
LEGYEN TÁNC, DE ÉSSZEL!
KÖSZÖNJÜK, HOGY BETARTJÁTOK A SZABÁLYOKAT!
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