A RIDERS FEST MOTOROS ÉS ROCK FESZTIVÁL HÁZIRENDJE
KEDVES LÁTOGATÓ, KEDVES BARÁTUNK!
A Riders Fest Kft. (Szervező) által szervezett Riders Fest Motoros és Rock Fesztivál (Rendezvény) jelen
házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A házirend az
ASZF elválaszthatatlan része.
A Rendezvény helyszíne: 6230 Soltvadkert, Vadkerti-tó Kemping
A Rendezvény időtartama: 2018. május 25-27.
BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE
A Rendezvényre belépni a helyszínen megváltott karszalag szabta időkeretek között és feltételek mellett
lehet. Napijeggyel a Rendezvényre belépni tárgynapon, azaz 2018. május 25-én 12:00 órától, 2018. május 26-án
a megváltástól lehet. A napijegy másnap reggel 10:00 óráig jogosít a rendezvény területén való tartózkodásra. Az
érvényes több napra szóló karszalaggal a Látogató a Rendezvény végéig, azaz 2018. május 27. 11:00 óráig
tartózkodhat a Rendezvény helyszínén. Sátrazási és tusolási lehetőséget is biztosítunk a látogatók részére a
rendezvény ideje alatt.
A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők ki- és
belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen,
köteles elhagyni a Rendezvény 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.
A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében korlátozhatja a Rendezvény területére
bevihető tárgyakat, eszközöket. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt,
üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá
lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50
centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, 1 méter hosszúságot meghaladó merev rúd, cső (pl.:
zászlórúd) illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban –
jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat
bevinni. Annak ellenére, hogy a Rendezvényen – az erre vonatkozó feltételek mentén – lehet kempingezni,
bizonyos, egyébként megszokottnak minősülő kempingeszközök a Rendezvény speciális adottságai miatt nem
megengedettek (kemping gázpalack, gázégő, gázmelegítő, stb.).
Drónt a Rendezvény területére behozni TILOS. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a
Rendezvény területére nem léphet be, ennek ellenőrzésére a beléptetéskor illetve a rendezvény ideje alatt
bármikor sor kerülhet.
Látogató nem jogosult kereskedelmi mennyiségben élelmiszert, szeszesitalt vagy dohányterméket a
Rendezvények 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 10. (tizedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, felnőtt,
cselekvőképes kísérővel. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú
cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel
tartózkodhatnak ott. Karszalag viselése számukra is kötelező.
A Rendezvény helyszínére kizárólag érvényes forgalmi engedéllyel, felelősségbiztosítással rendelkező
motorkerékpárral, trike-kal lehet behajtani. Ezek hiányában fenntartjuk a jogot a behajtás megtagadására! A
rendezvény 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 beés kihajtás idejére sem - közlekedni szigorúan TILOS.
A Rendezvény területére egyéb járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is
kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani.
A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő-, vakvezető- és rendőrségi kutyákon
túlmenően egyéb állat nem hozható be. A tiltás oka kifejezetten az állatok érdekeit szolgálják.
A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során
elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
A Látogató a Rendezvény területén az általános viselkedési normákat betartva köteles viselkedni a
vonatkozó jogi előírásoknak, 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 a Rendezvény területén köteles a természeti értékek óvására,
és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Szervező kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják
a szemét elhelyezésére.
A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervezők, vagy partnerei a Rendezvényről hang- és képfelvételt
készíthetnek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel hozzájárul arcának,
megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett
beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is
nevesíthető.
A Szervező, valamint a Szervezőtől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában
korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére,
átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon
ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.
A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag
személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és
hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és
hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték
nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi
jogaikat nem sértheti. A Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az
előzőekben írtakat megszegik.
A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező előzetes
írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
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.
A Rendezvény területén a Látogató biztonsága érdekében tilos a mad max karikázás, gumiégetés, 22:00
óra után a motorok bőgetése. A rendelkezést megsértő Látogatót a rendezők felszólítják cselekedetének
befejezésére, ismételt rendzavarás esetén eltávolítják a Rendezvény területéről. A Rendezvényen a Látogatók
biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
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 Rendezvénynek helyt adó kemping területén kívül található strandon a tóban fürdés a strand
nyitvatartási idejében, a strandon érvényes szabályok betartása mellett lehetséges. Alkoholos állapotban, illetve
nyitvatartási időn túl a fürdőzés szigorúan tilos!
A Rendezvény területén a Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői
biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel
kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik,
veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt
kíván tenni, úgy azt a bejárati ponton teheti meg.
A motoros felvonuláson kizárólag érvényes forgalmi engedéllyel, felelősségbiztosítással rendelkező
motorkerékpárral vagy trike-kal lehet részt venni. A felvonuláson résztvevő sofőr érvényes, kategóriának
megfelelő motorkerékpár vezetői engedéllyel kell, rendelkezzen, bukósisak használata sofőrnek és utasának
egyaránt KÖTELEZŐ és az ittas vezetés TILOS! A felvonuláson a Rendőrség és Szervezők utasításai szerint
zipzár alakzatban motorozunk, egy sáv elfoglalásával. A sort előzni szigorúan TILOS! A felvonuláson mindenki
saját felelősségére vesz részt.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Rendezvény kizárólag a neki felróható szándékos szerződésszegésért felel, és a Látogatót
jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény
kapcsán.
Kizárólag a Látogató felel saját értékeinek megóvásáért. A Rendezvény területén belül és kívül 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 Rendezvényt a Szervező rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak adott része nem
kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Rendezvényt a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy
bezárására. Ilyen esetekben a Szervező kártérítési felelőssége kizárt.
A Szervező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
A Látogató, aki a Rendezvény 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 Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem
támaszthat a Szervezővel szemben.
Gépkocsival és egyéb járművel érkező Látogatók a Rendezvény területén kívül, a közterületi parkolási
szabályok és magántulajdon tiszteletben tartásával lehetséges. A tiltott területen parkolás hatósági intézkedést
vonhat maga után. A szabálytalan parkolás következményeiért a Szervező felelősséget nem vállal.
Kempingezés a Rendezvény területén belül a Szervező által kijelölt területen lehetséges, érkezési
sorrendben. Előzetes területfoglalásra nincs lehetőség. A Rendezvény területén belül a tiltott helyen
kempingezőket – második felszólítás után – a Rendezvény területéről kikísérik, karszalagjukat eltávolítják. A
Rendezvény területén kívül, annak 500 méteres sugarú körzetében kempingezni (sátrazni, lakókocsit állítani)
szigorúan TILOS.
Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!
Soltvadkert, 2018.
Riders Fest Kft.

