
Rendezvény megnevezése: MineCinema Tábor 
A rendezvény helyszíne: Budapest Garden, 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 25.  
A rendezvény szervezője: Star Network MCN Kft.  
A szervező cég székhelye: 1097 Budapest Vaskapu utca 20. 
A szervező elérhetősége: info@starnetwork.hu, +36 20 619 9413 
 
A rendezvényen való részvétel során az alábbi házirend betartása mindenki számára 
kötelező, a szervezők a házirend betartását az esemény során ellenőrzik.  

 
Jegyvásárlás és belépés 

• A táborban való részvétel belépő megváltásához kötött. A belépő díjának kötelező 
megfizetése alól a meghívott vendégek, előadók, árusok és a rendezvény dolgozói és 
szervezői mentesülnek.  

• A táborban való részvételhez kötelező az előzetesen bekért dokumentumok kitöltése 
és átadása a szervezők részére, legkésőbb a táborozás megkezdéséig.  

 
Általános házirend 

• A tábor szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesíti 
a táborozókat az azok megsértéséért járó következmények alól. 

• A táborban csak 6-14 éves, saját higiéniai ellátására képes gyermekek vehetnek 
részt. Egyéni ellátást igénylő gyermekek felügyelete csak szakavatott kísérő 
jelenlétében lehetséges. A tábor területe nem akadálymentesített és a tervezett 
programok többsége nem alkalmas mozgáskorlátozottak számára. 

• Semmilyen kárpótlásra nem jogosultak azok, akik bármilyen módon megszegik a 
házirendet. Ezeket a személyeket Szervező jogosult kizárni a rendezvényről.  

• Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.  
• Szervező nem vállal felelősséget a rendezvényen elveszett, elhagyott, eltűnt vagy 

eltulajdonított tárgyakért.  
• A rendezvény külső és belső területén a szemetelés tilos!  
• A látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy 

cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi 
épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.  

• Minden táborozóra vonatkozik a Budapest Garden házirendje, mely az alábbi linken 
érhető el: https://budapestgarden.com/garden_hazirend.pdf 

• Az illegális szereket használókat, vagy akinél ilyet találnak, Szervező kizárja a 
rendezvényről és átadja a hatóságnak 

• Az esemény látogatói a rendezvényre történő belépésükkel és azon történő 
részvételükkel tudomásul veszik a dokumentumban foglalt szabályokat.  

 
A táborozó kötelességei és felelősségei 

• A táborozó köteles betartani a tábor házirendjét (jelen dokumentumban foglaltakat) 
és a helyszín házirendjét  

• A táborozó köteles a programok során használt eszközöket és a helyszín 
létesítményeit, felszereléseit rendeltetés szerűen használni, eredeti állapotukban 
megőrizni azokat.  

• A táborozó felelős a rábízott, kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, engedély 
nélküli elvitele kártérítési felelősséget von maga után, a mindenkor hatályos magyar 
jogszabályok szerint.  

• A táborozó kötelesége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét 
• A táborozó kötelessége a balesetvédelmi, egészségvédelmi és tűzvédelmi szabályok 

betartása  
• A táborozó kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a tábor felügyelőinek, 

szervezőinek vagy a helyszín személyzetének, ha saját magát és/vagy másokat 
veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlel.  
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• A táborozó kötelessége a tábor programjainak megfelelő öltözetben (kényelmes, 
sportolásra alkalmas ruházat) érkezni.  

• A táborozó a tábor területét csak a táboroztató személyzet engedélyével, szülő vagy 
gondviselő társaságában hagyhatja el. A meghirdetett napirendtől eltérő érkezésről 
és távozásról a szülőnek/gondviselőnek minden esetben előzetesen értesítenie kell 
szervezőt.  

 
Biztonság és elsősegély 

• A táborozó gondatlan viselkedéséből adódó sérülésért Szervező nem vállal 
felelősséget. 

• A táborozóknak követniük kell a táborban dolgozó személyek és a helyszínen 
dolgozó személyek utasításait, ha egyes helyszínek kiürítésére illetve bizonyos 
területek szabadon hagyására szólítják fel őket. 

• A rendezvény ideje alatt minden olyan tárgy használata, mely személyekben vagy a 
berendezésben kárt okozhat szigorúan tilos. Ilyenek például: kések, töltött 
lőfegyverek, szúrásra és vágásra alkalmas tárgyak, üveg,illetve méretükből, 
állapotukból vagy tömegükből eredően veszélyesek. Amennyiben bármely 
látogatónál megtalálható az alábbi tárgyak valamelyike, Szervezőnek joga van 
eltulajdonítani azt, illetve biztonságos helyre zárni a rendezvény idejére. Ha a 
személy ellenkezik ezek átadásánál, az általános házirendben foglaltak alapján 
kizárhatják a rendezvényről. 

 
Média szabályzat  

• Szervező fenntartja a jogot bármely rendezvényen készült kép, videó vagy 
hanganyag internetes vagy nyomtatott médiában való megjelenítésére, vagy bármely 
reklám anyagként való felhasználására.  

• A látogatók a rendezvényen készített kép-, videó- vagy hanganyagokat csak 
engedéllyel használhatják fel 

• Minden látogatóról kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Ezt a látogatók a 
rendezvényen való részvétellel elfogadják és tudomásul veszik, az ebből fakadó 
problémák esetén utólagos kártérítési igényt nem nyújthat be vendég vagy látogató. 

• Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is 
nevesíthető.  

 
Amennyiben látogató valamiben bizonytalan lenne, kérdése merülne fel, a rendezvény ideje 
alatt Szervezőtől kérhet segítséget. Szervező felszólít mindenkit a szabályok betartására és 
a többi látogató épségének óvására, valamint jó szórakozást kíván.  
 


