Kedves Látogató!
A Fővárosi Vízművek Zrt. („Szervező”) által szervezett KŐBÁNYAI VÍZTÁROLÓ NYÍLT NAP
rendezvény („Rendezvény”) látogatásának alábbi feltételei a Rendezvényre vonatkozó kötelező
belépési és magatartási szabályokat tartalmazzák („Látogatási Feltételek”). A Rendezvényre
belépő személy („Látogató”) a Rendezvényen történő részvétellel magára nézve kötelezőnek
elfogadja a Látogatási Feltételeket és elfogadja a Felhasználási és adatkezelési nyilatkozatot.
BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE
1. A Rendezvényre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra
feljogosított személyek jogosultak belépni.
2. A Látogató a Rendezvényt csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező kizárólag a neki
felróható szándékos magatartásával vagy a Rendezvény látogatásával kapcsolatos lényeges
információ visszatartásával okozott kárért felel, és ezen túl kizárja a felelősségét minden egyéb
káresemény kapcsán, az emberi életben, testi épségben, egészségben, vagyontárgyakban esett
kárt is ideértve.
3. A Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a
Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a
Rendezvény területére a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló jogszabályban –
jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen
veszélyes tárgyakat, alkoholt tartalmazó italt, bódultságot okozó szert, pirotechnikai eszközt,
robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, lőfegyvert, gázriasztó, illetve légfegyvert, a normál méretű hátizsáknál nagyobb méretű csomagot, kerékpárt,
görkorcsolyát, rollert és egyéb közlekedési eszközt, valamint pilóta nélküli légi járművet (drónt)
behozni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.
4. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes
kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére. A Rendezvény területén belül a víztároló
medencét biztonsága érdekében 4 (négy) év alatti gyermek nem látogathatja.
5. Ittas vagy bódult állapotban lévő személy nem tartózkodhat a Rendezvény területén.
6. A Rendezvény területére állatok behozatalára nincsen mód, kivéve a jogszabályban
meghatározott segítő- és vakvezető kutyákat. A segítő- és vakvezető kutyák csak érvényes oltási
igazolvány és egyedi azonosító (pl. mikrochip) megléte esetén vihetők be a Rendezvényre. Az
állat gazdája köteles pórázt és nyakörvet használni az állaton (szájkosár használata nem
kötelező, de megléte ajánlott), köteles továbbá a Szervezőnek a Rendezvény ideje alatt is
elérhető telefonszámát megadni. Ezen feltételek meglétét a beléptetés során és a Rendezvény
alatt a Szervező ellenőrzi, hiányosság esetén az állat beengedését megtagadhatja, illetve az
állatot a rendezvényről kitilthatja. A segítő- és vakvezető kutyáért a Látogató felel.
MAGATARTÁSI SZABÁLYOK A RENDEZVÉNY TERÜLETÉN
7. A Látogató a Rendezvény területén az általános normáknak megfelelő magatartást köteles
tanúsítani, és tartózkodni köteles minden olyan cselekedettől, amely a Rendezvény zavartalan,
kulturált és biztonságos lebonyolítását akadályozhatja, más Látogatók Rendezvény területén való
közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását korlátozhatja
vagy nehezítheti, vagy mások életét, egészségét vagy testi épségét, illetve személyiségi jogait
veszélyeztetheti vagy sértheti.

8. A Látogató kifejezetten vállalja, hogy a Rendezvény területén a Szervező közreműködőivel
messzemenően együttműködik, kéréseiket, illetve utasításaikat követi.
9. A Rendezvény látogatása során kizárólag a kijelölt, illetve a Szervező közreműködői által
meghatározott közlekedő utak vehetők igénybe. A Rendezvény területén a kijelölt útvonalon –
különös figyelemmel a szűk folyosókra és lépcsőkre – kellő óvatossággal szükséges haladni. A
Látogató a Rendezvény területéről megközelíthető lezárt területekre nem jogosult belépni. A
víztároló medencék oldalára, tetejére felmászni kifejezetten tilos.
10. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Szervező a Rendezvény területén személy- és
vagyonvédelmi célból térfigyelő kamerarendszert működtet. A Látogató a Rendezvényen történő
részvétellel a hang- illetve képfelvétel készítéséhez, valamint ezeknek a hatályos adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelő ideig történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.
11. A Látogató a táblával jelzett helyeken semmilyen hang-, kép-, audio-vizuális felvételt nem
hozhat létre, valamint nem tárolhat, nem rögzíthet, illetve nem küldhet tovább semmilyen
információt vagy másfajta adatot. A Rendezvényre behozott személyes elektronikai eszközöket
(köztük kamerát, mobiltelefont és más kézi kommunikációs eszközt) olyan helyen és állapotban
kell tárolni, hogy ezekkel a fenti cselekmények megtétele egyértelműen ne legyen lehetséges.
12. A Rendezvény területe védett, a kulturális örökség része. A Látogató a Rendezvény területén
fokozottan köteles a környezet és a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok
megkárosításától, így tilos többek között fára mászni, a növényeket rongálni. A Látogató köteles
továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Rendezvény területén lévő
berendezések, eszközök, műtárgyak rongálására irányul. A Látogató az általa okozott károkért
helyt állni köteles.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
13. A Szervező kéri a Látogatókat, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére. A
Rendezvény területén dohányozni csak az arra kijelölt helyeken szabad.
14. A Szervező felhívja a Látogatók figyelmét arra, hogy a Rendezvényen mosdó korlátozott
számban áll rendelkezésre.
15. A Szervező felhívja a figyelmet, hogy a Rendezvény területét 16.00 órakor lezárja, erre
figyelemmel a Szervező közreműködői a belépés lehetőségét már korábbi időpontban is
megtagadhatják. Kérjük a Látogatókat, hogy ezt a körülményt, valamint azt, hogy a
Rendezvényre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, minden esetben, de különösen
nagy látogatottság esetén feltétlenül vegyék figyelembe. A Rendezvényre való bejutás
lehetőségéről, illetve a várható várakozási időről a Rendezvény bejáratánál a Szervező
közreműködői tájékoztatást adnak.
A Szervező a belépést megtagadhatja, illetve a Rendezvény látogatására vonatkozó engedélyt
indoklás nélkül visszavonhatja és a Látogatót a Rendezvény elhagyására szólíthatja fel, ha a
Látogató a Látogatási Feltételeket nem tartja be.
A Szervező az előzetes regisztrációt indoklás nélkül törölheti.
Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

