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A rendezvény tulajdonosa és szervezője: Pécsinger János EV. (9012 Győr, Ormos u. 14.)
1. Az Pécsinger Borlemente zártkörű rendezvény, előzetesen megvásárolt belépőjeggyel látogatható. Belépéskor
minden látogató karszalagot kap, amelyet a rendezvény végéig meg kell őriznie. A karszalag meglétét a
biztonsági szolgálat ellenőrizheti.
2. Az eseményen minden látogató a saját felelősségére vehet részt. A résztvevők a belépőjegy megvásárlásával és
a rendezvényterületre való belépéssel elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a rendezvény
házirendjét, és általános részvételi feltételeit.
3. 18 éven aluliak a rendezvényt csak nagykorú kíséretében és az őt kísérő nagykorú felelősségével látogathatják.
4. Saját biztonságuk, a rendezvény zavartalan lefolyása érdekében a Borlemente vendégei csak a kijelölt
rendezvényterületen tartózkodhatnak, az elzárt területekre nem engedélyezett a belépés. Elzárt területnek
minősül a szalaggal körbekerített, vagy más egyértelmű módon megjelölt terület.
5. A rendezvényen minden látogató köteles minden tőle telhetőt megtenni balesetek, sérülések, veszélyes
helyzetek elkerülése érdekében.
6. A rendezvényen Szervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró biztonsági szolgálatot működtet.
Látogató a rendezvényre való belépéssel kifejezetten vállalja, hogy ezen biztonsági őrök utasításait – külön
tekintettel az esetleg felmerülő vészhelyzetre – követi.
7. A szabályok be nem tartásából bekövetkezett balesetekért szervező felé nem támasztható követelés, az okozott
károkért viszont az okozó kártérítési felelősséggel tartozik.
8. A szervező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet testi épséget vagy egészséget
megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten
kizárja a saját felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
9. A parkoló járművek számára a Szervező őrzést nem biztosít, ezért az azokban elhelyezett tárgyakért nem vállal
felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá a rendezvény területén eltűnt vagy megrongálódott személyes
tárgyakért sem.
10. A rendezvény szervezője az eseményen harmadik félként részt vevő szolgáltató tevékenységéért felelősséget
nem vállal.
11. A rendezvény területére állatot bevinni tilos.
12. A rendezvény területére fegyvert, fegyvernek minősülő tárgyat bevinni szigorúan tilos.
13. A rendezvény területén a helyben árusított ételek és italok fogyasztása engedélyezett.
14. Minden résztvevő az eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy fénykép, hang-, vagy képfelvétel,
videofelvétel készüljön róla, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. Ezen felül a részvétellel hozzájárul ahhoz is,
hogy szervezők a fent említett anyagokat harmadik fél felé továbbítsák és felhasználják azt audió, videó,
nyomtatott vagy online marketing anyagok készítése során (különös tekintettel a Pécsinger rendezvények
promóciójára).
15. A rendezvény szabadtéren kerül megrendezésre, időjárástól függetlenül a meghirdetett időpontban és
helyszínen.
16. Szervező fenntartja magának a jogot bármely Látogató kizárására a Rendezvényből a házirend be nem tartása
esetén.
Győrújbarát, 2022. május 14.

