ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR HÁZIRENDJE
KEDVES SZÁLLÓVENDÉG, KEDVES BARÁTUNK!
A Riders Fest Kft. (Szervező) által szervezett Riders Fest Motoros és Rock Fesztivál ideje alatt a Zuglói
Gyermektábor (Szálláshely) jelen házirendje a Szálláshelyre vonatkozó kötelező magatartási szabályokat
tartalmazza.
A Szálláshely helyszíne: Zuglói Gyermektábor, 6230 Soltvadkert, Tavirózsa u. 2.
A SZÁLLÁSHELY
Online szobafoglalás esetén a szállás-vocher felmutatásával, vagy készpénzben történő fizetés után
karszalagot adunk a Fesztivál bejáratánál, mely jogosít a Szálláshely elfoglalására. A Szálláshely üzemeltetője
által rendelkezésünkre bocsátott regisztrációs lap kitöltése kötelező!
A Szálláshely elfoglalása 2019. május 24-én 12:00-20:00 lehetséges. A Szálláshelyet 2019. május 26.
10:00 óráig kell elhagyni.
A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Szállóvendég köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és
belépéskor, illetve a Szálláshely területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a Szállóvendég nem rendelkezik a
Szálláshelyen tartózkodásra jogosító karszalaggal, köteles elhagyni a Szálláshely területét. A karszalag másra át
nem ruházható.
A kézen (csuklón) hordott karszalag számít érvényesnek. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott,
kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett
karszalagot a Riders Fest Kft. nem pótolja vagy cseréli, kizárólag annak újbóli megvásárlásával pótolható. A
jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Riders Fest Kft. eljárást indít.
Szállóvendég nem jogosult kereskedelmi mennyiségben élelmiszert, szeszesitalt vagy dohányterméket a
Szálláshely területére bevinni. Élelmiszer és szeszesital esetében kereskedelmi mennyiségnek számít a személyes
szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges mennyiséget meghaladó mennyiség. A dohánytermék esetében
kereskedelmi mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől függetlenül)
10 szál szivart meghaladó mennyiség.
A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel
léphetnek be a Szálláshely területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott. Karszalag
viselése számukra is kötelező.
A Szálláshely helyszínére kizárólag érvényes forgalmi engedéllyel, felelősségbiztosítással rendelkező
motorkerékpárral, trike-kal lehet behajtani. A Szálláshely területén belül kizárólag a be- és kihajtás ideje alatt lehet
max. 5 km/h sebességgel, a KRESZ szabályainak betartásával. közlekedni. Ittas állapotban, bukósisak nélkül
motorkerékpárral, trike-kal - még a be- és kihajtás idejére sem - közlekedni szigorúan TILOS. A motorkerékpárok
parkolása kizárólag a kijelölt helyen lehetséges. A Szálláshely területe nem rendelkezik szilárd burkolattal, ezért
a motorkerékpárok szakszerű parkolása Szállóvendég felelőssége! A Szálláshely területén parkolt járművekért
illetve személyes vagyontárgyakért felelősséget nem vállalunk! A Szálláshely területére egyéb járművel behajtani
tilos.
A Szálláshely területére a jogszabályban meghatározott segítő-, vakvezető- és rendőrségi kutyákon
túlmenően egyéb állat nem hozható be.
A Szálláshely területén a tisztálkodási lehetőség közösségi vizesblokkban megoldott. A kő- és faházak
saját vizesblokkal nem rendelkeznek. A Szálláshelyen étkezési célra az ebédlő áll rendelkezésre, de a Szálláshely
konyhája nem üzemel!
A Szálláshely kő- és faházaiban 3 ágyas szobák találhatóak. A szobákban max. 3 fő fizető Szállóvendég
éjszakázhat!
MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
A Szállóvendég a Szálláshely területén az általános viselkedési normákat betartva köteles viselkedni a
vonatkozó jogi előírásoknak, és a házirendnek megfelelően. A Szállóvendég köteles tartózkodni minden olyan
megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi
épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Szállóvendég a Szálláshely területén köteles a természeti értékek,

vagyontárgyak óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Amennyiben Szállóvendég a Szálláshelyen
kárt okoz – a kár értékének megállapítása után – kötelessége a kárt megtéríteni.
A Szálláshely területén – a Szálláshely bejárata előtti területet is ideértve – tilos bármiféle gazdasági,
kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Szálláshely területén is
tilos, azt a törvény bünteti.
A Szálláshely területén a Szállóvendég biztonsága érdekében tilos a mad max karikázás, gumiégetés,
22:00 óra után a motorok bőgetése. A rendelkezést megsértő Szállóvendégt a rendezők felszólítják cselekedetének
befejezésére, ismételt rendzavarás esetén eltávolítják a Szálláshely területéről. A Szálláshelyen a Szállóvendégek
biztonsága érdekében TILOS tüzet rakni.
A Szálláshely területén dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyen lehetséges, az épületekben,
szobákban dohányozni szigorúan TILOS.
Az elektromos csatlakozási pontok kizárólag a csatlakozás megteremtése céljából, magyarországi
szabályoknak és szabványoknak megfelelő, nem sérült elektromos dugóval lehetséges. Ezek más jellegű
használata, érintése, szerelése szigorúan tilos és életveszélyes.
A Szálláshelyen szigorúan TILOS a Riders Fest Motoros és Rock Fesztivál bármely programját
megzavaró hangos zenehallgatás!
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Kizárólag a Szállóvendég felel saját értékeinek megóvásáért. A Szálláshely területén belül a kijelölt
parkolókban a Szervező őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban vagy azokon
elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervező felelőssége kizárt.
A Szállóvendég, aki a Szálláshely területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag
nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a
tartózkodásra jogosító karszalag árát. Ellenkező esetben a Szervező rendkívüli felmondása okán elveszíti
jogosultságát a Szálláshely és a fesztivál további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést
sem támaszthat a Szervezővel szemben.
A Szálláshely befogadó képessége korlátozott, így annak foglalása elővételben, vagy érkezési sorrendben
lehetséges.
Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást és pihenést kívánunk!
Soltvadkert, 2019.
Riders Fest Kft.

