A PUSKÁS MOZIVERZUM HÁZIRENDJE
KEDVES LÁTOGATÓ!
A Puskás Moziverzum jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és
magatartási szabályokat tartalmazza. A Moziverzum és a rendezvényre belépő személyek
(Látogató) közötti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a Moziverzium Általános
Szerződési Feltételei tartalmazzák.
A Rendezvény helyszíne: H-1097 Budapest, Gyáli út 22.
A Rendezvény időtartama: 2019.január 25-26.
I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE
1./ A Rendezvényre belépni a megváltott karszalaggal lehet. Ezt megváltani a Moziverzum
hivatalos weboldalán (moziverzum.puskas.hu), illetve a Puskás Tivadar Távközlési Technikum.
és Infokommunikációs Szakgimnáziumban lehet (H-1097 Budapest, Gyáli út 22).
2./ A karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendelik, és
ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonosító okmánnyal történő igazolását
kéri, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvassa, rögzíti, tárolja és kezeli a
vonatkozó adatkezelési engedélynek és/vagy szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Látogató
az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a Moziverzum jogosult a belépést
a Rendezvényre megtagadni. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig
viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik.
A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít érvényesnek, de
indokolt, a Moziverzum által jóváhagyott esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető,
ahonnét az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott
patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált stb. – karszalag érvénytelen.
A megrongálódott, elveszett karszalagot a Moziverzum nem pótolja vagy cseréli. A karszalag
hamísítók és a hamisításban közreműködők ellen a Moziverzum eljárást indít.
3./ A Moziverzum a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy
a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a
Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, 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, 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.
II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a
vonatkozó jogi előírásoknak, 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 Moziverzum kéri a Látogatóktól,
hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
2./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve –A Moziverzum
előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy
reklámtevékenység folytatása.
3./ A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény
területén is tilos, azt a törvény bünteti.
4./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében a kijelölt tűzrakó helyeken kívül tilos tüzet
rakni.
5./ A Rendezvény területén a Moziverzum 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.
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1./ A Moziverzum 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 felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
2./ A Moziverzum a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
3./ A Látogató, aki a Rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy
karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy elveszíti jogosultságát a
Rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem
támaszthat a Moziverzummal szemben.
4./ A rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a
munkatársainkhoz lehet fordulni, illetve a moziverzum@puskas.hu email címre lehet levelet
küldeni, a talált tárgyak ugyanitt adhatók le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.
5./ Az esemény házirendjében nem említett pontokat az iskola általános házirendje foglalja
magába. (http://puskas.hu/publikaciok/hazirend.pdf).
Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra! Jó szórakozást kívánunk!
A Moziverzum szervezői
2019.január 6.

