ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)
Fogalmak
Szervező: Riders Fest Kft.
6230 Soltvadkert, Krúdy Gy. u. 2., Adószám: 26232759-2-03 Cgjsz.:03-09-131393
Rendezvény: Riders Fest Motoros és Rock Fesztivál
Rendezvény időtartama: a Rendezvény időtartama megegyezik a Rendezvény kezdő és záró
időpontja közötti időtartammal
Elővételi jegy: a Szervező által szervezett Rendezvényre a belépésre jogosító karszalagra
beváltható, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában partnerünk által kiállított
bemutatóra szóló igazolás.
Szállás-vocher: a Szervező vagy partnere által szervezett Szálláshelyre a szálláshely
elfoglalására jogosító karszalagra beváltható, bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában
partnerünk által kiállított bemutatóra szóló igazolás.
Karszalag: az elővételi jegy és vagy Szállás-vocher beváltásakor megszerezhető, vagy helyben
megvásárolható belépésre és a Rendezvényen való tartózkodásra, valamint a szálláshely
elfoglalására jogosító igazolás.
Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.
1. Az ÁSZF hatálya
1.1. Jelen ÁSZF előírásai kiterjednek a Szervezőre és a Látogatóra egyaránt a Riders Fest
Motoros és Rock Fesztivál teljes területén a jegyvásárlástól a rendezvény befejezéséig.
1.2. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseiről a Látogatókat
teljes körűen tájékoztatja, a www.riders-fest.com weboldalon történő közzététel útján.
Mindezen túl a mindenkor hatályos ÁSZF a Rendezvény területén, jól látható helyen is
kifüggesztésre kerül.
1.3. A Szervező jogosult az ÁSZF egyoldalú módosításra. Az esetleges módosításokat a
Szervező a www.riders-fest.com weboldalon köteles feltüntetni. Az ÁSZF módosítása annak
weboldalon történt közzétételétől hatályos.
2. Rendezvény
2.1. A Rendezvény szervezési jogai teljes egészében a Szervező tulajdonát képezik.
2.2. A Szervező, mint a programszervezési jogok kizárólagos tulajdonosa, jogosult a programok
összetételét saját belátása szerint bármikor módosítani.
2.3. A Szervező köteles a Rendezvény aktuális programtervét minden esetben a www.ridersfest.com weboldalon feltüntetni.
2.4. A Szervező köteles az érvényes jeggyel rendelkező Látogatóknak lehetőséget biztosítani a
Rendezvényre történő belépésre és a Rendezvény területén tartózkodásra, amennyiben a
Látogató eleget tesz a jelen ÁSZF-ben és házirendben rögzített kötelezettségeinek, és jogait az
ÁSZF-ben és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.
3. Látogató kötelezettségei

3.1. A Látogató a Rendezvény biztonságos és sikeres lebonyolításának érdekében köteles jelen
ÁSZF-ben taglalt előírásokat betartani.
3.2. A Látogató és a Szervező között a Rendezvényre való belépésre jogosító elővételi jegy
illetve karszalag megvásárlásával szerződés jön létre. A Látogató az elővételi jegy illetve
karszalag megvásárlásával jelen ÁSZF és házirend előírásait elismeri és magára nézve
kötelezőnek tekinti.
3.3. A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megszegése feljogosítja a Szervezőt a Látogató
kitiltására a Rendezvény teljes vagy részleges időtartamára. Ennek keretében Szervező jogosult
a Látogatót a Rendezvény területéről a vonatkozó jogszabályok által előírt keretek között és
rendben eltávolítani.
3.4. A Látogató, a Szervező vagy képviselője felszólítására köteles a jogellenes vagy a jelen
ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartásával haladéktalanul felhagyni, illetve a Rendezvény
területét felszólításra azonnal elhagyni. Abban a nem várt esetben, amennyiben ezen
kötelezettségének a Látogató nem tenne eleget, úgy Szervező jogosult a Rendezvény zavartalan
lebonyolítása és a többi Látogató háborítatlan szórakozása érdekében a szükséges
intézkedéseket a vonatkozó jogszabályok keretein belül megtenni, illetve adott esetben a
rendvédelmi szerveket bevonni.
4. Követendő előírások
4.1. A Látogató csak az ÁSZF 6. pontjában rögzített elővételi jegyértékesítő(k)től megvásárolt
elővételi jeggyel vagy a helyszínen megvásárolt karszalaggal jogosult a Rendezvény
látogatására.
4.2. Látogató a Rendezvényen csak érvényes karszalaggal vehet részt. Látogató a karszalagot
belépéskor, az elővételben partnerünknél megvásárolt elővételi jegy átadásával, vagy a
belépőjegy ellenértékének készpénzben történő megfizetésével kapja meg.
4.3. A Látogató a Rendezvény területére történő belépéskor köteles az ügyeletes biztonsági
őrök beléptetési előírásait követni.
4.4. 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.).
4.5 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.
4.6. Látogató nem jogosult kereskedelmi mennyiségben élelmiszert, szeszesitalt vagy
dohányterméket bevinni a Rendezvények területére. 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.
4.7. A Látogató köteles az alapvető magatartási normáknak megfelelni. Az agresszív viselkedés
a Rendezvény területén belül és kívül nem megengedett.

4.8. 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 közreműködők jogosultságaikat a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben foglalt, illetőleg más
kapcsolódó jogszabályi normák által előírt keretek között gyakorolják.
4.9. A Szervező a Rendezvény területén a Szervezőt a Látogató(k) felróható magatartásából
eredően ért kár megtérítése érdekében a károkozókkal szemben haladéktalanul fellép.
4.10. A Rendezvénynek helyet adó kemping területén a karszalag megváltásával ingyenesen
biztosítjuk a sátrazás lehetőségét, közösségi vizesblokkban zuhanyzási és illemhelyiség
ingyenes használatát. A sátorhely előfoglalására nincs lehetőség.
4.11. Az elektromos csatlakozási pontok kizárólag a csatlakozás megteremtése céljából,
áramvételi szándékkal magyarországi szabályoknak és szabványoknak megfelelő, nem sérült
elektromos dugóval lehetséges. Ezek más jellegű használata, érintése, szerelése szigorúan tilos
és életveszélyes.
4.12. A Rendezvénynek helyet 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!
4.13. A személygépkocsik parkolása minden esetben kizárólag a kemping területén kívül, a
mindenkori parkolási szabályok betartásával, saját felelősségre lehetséges.
4.14. 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.
4.15. A Házirend jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.
4.16. Az ÁSZF 4. pontjainak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, amely
feljogosítja a Szervezőt a Látogató kiutasítására, kitiltására a Rendezvényről a Rendezvény
teljes vagy részleges időtartamára, anélkül, hogy Szervezőnek pénz-visszafizetési
kötelezettsége keletkezne.
5. Elővételi jegy, szállás-voucher, karszalag
5.1. A Rendezvényre lehetőség van on-line elővételi jegyet vásárolni. On-line elővételi jegyek
vásárlása esetén az ellenérték megfizetése után a viszonteladó által továbbított jegy szolgál
belépőjegyként.
5.2. A Rendezvényre történő belépésre kizárólag a Szervező által az ÁSZF 6. pontjában
rögzített viszonteladótól vásárolt elővételi jegyek jogosítanak. Szervező kifejezetten felhívja az
elővételi jegyet vásárló Látogatók figyelmét arra, hogy az elővételi jegyek vásárlására az
ÁSZF6. pontjában nevesített viszonteladó ÁSZF előírásai vonatkoznak.
5.3. A karszalagot a Szervező azon személy részére adja ki a Rendezvény helyszínén, aki az
elővételi jegyet először bemutatja. Az elővételi jeggyel való esetleges visszaélés esetén
karszalagot a Szervező nem ad ki. Erre tekintettel az elővételi jegy olyan módon történő, gondos
őrzése, hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a Jegyvásárló, illetve a jegybirtokos
kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. A Szervező az esetleges visszaélésekért felelősséget

nem vállal. Az elővételi jegyek elvesztéséből illetve sérüléséből eredő károkért a Szervező nem
tartozik felelősséggel.
5.5 Az elővételi jegy karszalagra váltását követően a karszalag testesíti meg az elővételi jegy
nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.
5.6. A Látogató a jegy- illetve karszalag vásárlás pillanatában a jegy/karszalag ellenértékének
megfizetésével elismeri, hogy az elérhető jegy-, karszalagtípusokról előzetes tájékoztatást
kapott. Ennek értelmében a jegyeket/karszalagokat a Szervező a vásárlás után nem köteles sem
visszaváltani, sem más típusra cserélni.
5.7. A szervező a jegyek árváltoztatásának jogát fenntartja. A jegyárak esetében mindig a
www.riders-fest.com weboldalon közzétett árlista az irányadó.
5.8. Szervező, amennyiben hirdeti partnere(i) által üzemeltetett szálláshelyeket, lehetőség van
on-line szobafoglalásra. On-line elővételi szobafoglalás esetén az ellenérték megfizetése után a
viszonteladó által továbbított szállás-voucher szolgál foglalási igazolásként.
Kifejezetten felhívjuk az elővételben szobát foglaló Látogatók figyelmét arra, hogy az elővételi
jegyek vásárlásához hasonlóan, az ÁSZF6. pontjában nevesített viszonteladó ÁSZF előírásai
vonatkoznak.
A szállás-karszalagot azon személy részére adunk ki a Rendezvény helyszínén, aki a szállásvouchert először bemutatja. A szállás-voucherrel való esetleges visszaélés esetén szálláskarszalagot nem adunk ki. Erre tekintettel szállás-voucher olyan módon történő, gondos őrzése,
hogy ahhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, a szállás-voucher vásárló, illetve a szállás-voucher
birtokos kizárólagos kötelezettsége és felelőssége. Az esetleges visszaélésekért felelősséget
nem vállalunk. A szállás-voucher elvesztéséből illetve sérüléséből eredő károkért nem
tartozunk felelősséggel.
5.9 A szállás-voucher szállás-karszalagra váltását követően a szállás-karszalag testesíti meg a
szállás-voucher nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.
5.10. A Látogató szállás-voucher illetve szállás karszalag vásárlás pillanatában a
voucher/karszalag ellenértékének megfizetésével elismeri, hogy az elérhető voucher-,
karszalagtípusokról
előzetes
tájékoztatást
kapott.
Ennek
értelmében
a
vouchereket/karszalagokat a Szervező a vásárlás után nem köteles sem visszaváltani, sem más
típusra cserélni.
5.11. A szervező a szállás-vocher árváltoztatásának jogát fenntartja. A szállás-voucher esetében
mindig a www.riders-fest.com weboldalon közzétett árlista az irányadó.
5.12. A Szervező partnere(i) által biztosított szálláshelyen megszálló látogatók magukra nézve
kötelező érvényűnek tekintik a Szálláshely saját házirendjét.
6. Viszonteladó(k), értékesítési pont
6.1 Elővételi jegy és/vagy szállás-voucher vásárlása esetén: TIXA Hungary Kft. 5600
Békéscsaba, Dobozi u. 58. (www.tixa.hu)
6.2 Helyszíni vásárlás esetén, a Rendezvény helyszínén: Riders Fest Kft. 6230 Soltvadkert,
Tavirózsa u. 2.
7. Belépés
7.1. A Rendezvényre belépni a helyszínen megváltott karszalag szabta időkeretek között és
feltételek mellett lehet. Napijeggyel a Rendezvényre belépni első napon 12:00 órától, második
napon 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 kezdetétől, 12:00 órától annak utolsó napjáig, 11:00 óráig tartózkodhat a
Rendezvény helyszínén.
7.2 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.
7.3 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 - még a be- és kihajtás idejére sem - közlekedni
szigorúan TILOS.
7.4 A Rendezvény területére egyéb járművel behajtani tilos. Behajtási engedéllyel rendelkező
személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljes körűen betartani.
7.5 A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető
kutyákon 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.
7.6 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.
7.7. 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.
7.8. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervezők, vagy partnerei a Rendezvényről hang- és
képfelvételt készíthetnek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő
részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak
rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.
Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.
8. A Rendezvény helyszínének védelme érdekében felmerülő elvárások
8.1. A Rendezvény területén a Látogatónak felróható magatartásából vagy mulasztásából eredő
bármilyen jellegű kár súlyos szerződésszegésnek minősül. A károkozót a Szervező a
Rendezvényről történő eltiltáson felül a kár megtérítésére kötelezheti és az okozott kár
mértékének függvényében azonnali jogi lépéseket kezdeményezhet.
9. Biztonsági szolgálat, elsősegély nyújtása
9.1. A Szervező a Látogatók biztonságának és egészségének védelmében, szakképzett
biztonsági őröket és elsősegélyt nyújtó szakembereket biztosít. Minden Látogató köteles ezen
személyekkel együttműködni.

9.2. Az egészségügyi ellátás társadalom és egészségbiztosítás köteles, ennek hiánya – a
sürgősségi ellátás kivételével – felmenti az elsősegélyt nyújtó szakembereket az ellátási
kötelezettségek alól.
10. Gazdasági tevékenység a Rendezvény területén
10.1. A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervező
előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy
reklámtevékenység folytatása. Az engedély nélküli üzletszerű tevékenységet végzőket, a
Szervező jogosult azonnali hatállyal kitiltani a Rendezvényről, és az engedély nélküli
tevékenység folytatásából eredő kárigényeit jogi úton érvényesíti.
10.2. 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 Szervező jogosult jelen szabályozást egyoldalúan módosítani azzal a megkötéssel, hogy a
módosításokat, azok keletkezésének időpontjában közzéteszi a honlapján.
11. Vegyes és záró rendelkezések
11.1. A jegyvásárlással létre jött, jelen ÁSZF-ben szabályozott jogviszony, a Szervező által
bármikor azonnali hatállyal felbontható, amennyiben a Látogató nem teljesíti vagy megszegi
az ÁSZF-ben rögzített előírásokat. Ilyen esetben, a Látogatót semmiféle kártérítés vagy
követelés nem illeti meg.
11.2. A Szervező fenntartja a jogot a Rendezvény programtervének és helyszínének egyoldalú
módosítására.
11.3. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő
megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti
katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás,
hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály
következményeképpen, amely a Látogató, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik,
valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen
személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események
következtében előállt.
11.4. A jelen ÁSZF által nem rendezett kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai,
különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.
11.5. Bármely, a jelen ÁSZF illetve a Rendezvény kapcsán a Látogató és a Szervező között
felmerült vita esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy vitájukat békés, megegyezéses
úton kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a felek Magyarország (Budapest)
hatóságainak és bíróságainak joghatóságát, illetőleg a magyar jog alkalmazásának
kötelezettségét kötik ki.

