
Rendezvény megnevezése: MineCinema
A rendezvény szervezője: We Tube Kft.
A szervező cég székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 107. 3. emelet 3.
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 rendezvényen való részvétel belépő megváltásához kötött. A belépő díjának

kötelező megfizetése alól a meghívott vendégek, előadók, árusok és a rendezvény
dolgozói és szervezői mentesülnek.

● A belépőjegy ellenében a látogatók karszalagot kapnak, mely átvételével elfogadják
a rendezvény házirendjét. A karszalag feljogosítja őket a be- és kilépésre a
rendezvény ideje alatt. A karszalagot a regisztrációs pultnál helyezik fel, jól látható
helyre.

● A karszalagokat bármikor ellenőrizhetik a rendezvényen dolgozók és a helyszín
alkalmazottai.

● A karszalag nem átruházható
● A karszalag eltávolítása után a látogató nem térhet vissza a rendezvény helyszínére

a rendezvény időtartama alatt
● Amennyiben a látogató karszalagja érvénytelen (másik rendezvényre szól,

szakadt, megragasztott), a látogató kötelezhető a rendezvény elhagyására
● A rendezvény látogatása kizárólag a megváltott jegyhez rendelt

érvényességi időtartamban engedélyezett

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.

Biztonság és elsősegély
● A látogató gondatlan viselkedéséből adódó sérülésért Szervező nem vállal

felelősséget.
● A látogatóknak követniük kell Szervező utasításait, ha egyes helyszínek kiürítésére

illetve bizonyos területek szabadon hagyására szólítja 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.

● Amennyiben a rendezvény látogatója vagy látogatói veszélyhelyzetet (például
tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági
szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját vagy tagjait azonnal kötelesek
értesíteni.
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Általános házirend
● A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem

mentesíti a látogatókat az azok megsértéséért járó következmények alól.
● A rendezvényt minden korosztály látogathatja. A rendezvény semmilyen

korhatáros programot nem tartalmaz.
● Semmilyen kárpótlásra nem jogosultak azok, akik bármilyen módon megszegik a

házirendet. Ezeket a személyeket Szervező jogosult kizárni a rendezvényről.
● Állatok bevitele a rendezvény teljes területére tilos
● 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 látogatóra vonatkozik a Lurdy Mozi házirendje, mely az alábbi linken érhető
el: http://lurdymozi.mimozink.hu/rules

● A rendezvény területén az árusítás, szórólapozás illetve bármilyen
reklámtevékenység engedélyköteles. Ennek megszegése feljogosítja Szervezőt,
hogy kizárja az adott személyt a rendezvényről.

● A színpadra csak a fellépők vagy Szervező utasítására vagy engedélyével lehet a
látogatóknak fellépni

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

● A rendezvény területére szeszes italt behozni tilos!
● Az esemény látogatói a rendezvényre történő belépésükkel és azon történő

részvételükkel tudomásul veszik az alábbi szabályokat.

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