
 
 

 

 

LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT 

HÁZIREND 
 

OMEGA 60 

– hatvan év, hatvan dal 

 

 

 

KEDVES OOMMEEGGAA    6600  --  hhaattvvaann  éévv,,  hhaattvvaann  ddaall RENDEZVÉNYLÁTOGATÓ!  

 

Rendezvényünk célja, hogy látogatóinknak remek gasztronómiai élményeket, gazdag 

szórakoztató és kulturális programokat kínáljunk, fiatalos, családias, baráti szezon 

legnagyobb Őriszentpéteri nyárköszöntőjén. A fesztivál területén minden látogatóra 

vonatkozik a rendezvény házirendje, amelynek betartását a rendezők és a Life-Guard 

biztonsági szolgálat ellenőrzik.  

A rendezvényre történő belépés díjköteles!  

   

LEHET KUTYÁT HOZNI AZ OMEGA 60 - HATVAN ÉV, HATVAN DAL 

RENDEZVÉNYRE?    

 

Ha nem akarod otthon hagyni a kis kedvencedet, saját felelősségedre, pórázzal 

elhozhatod magaddal a rendezvény külső területére. Rólad, mint jó gazdiról 

feltételezzük, hogy az esetleges piszkot is eltakarítod a kutyusod után.  

Azt javasoljuk, hogy a délutáni és esti koncert forgatagon már a kutyád nélkül 

vegyél részt, mert a koncert helyszínére a házi állatok bevitele TILOS!  

 

MIT NEM HOZHATSZ MAGADDAL A FESZTIVÁLRA?  

 

A rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, 

mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá ütő-, 

vágóeszközt, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS!  

A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. a közbiztonságra 

különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray, 

ólmosbot stb.), illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 

mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – 

meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat.  

Italt és élelmiszert semmilyen mennyiségben nem lehet behozni a rendezvény 

területére!   

   



TALÁLT TÁRGYAK, EGYÉB INFORMÁCIÓÉRT KIHEZ 

FORDULHATSZ?  

 

Kérjük, a talált tárgyakat a Szervezőknek, vagy a Biztonsági személyzetnek add le, 

elveszett tárgyaidat ugyanitt keresd. A rendezvény után a talált tárgyakat szeptember 

30-ig őrizzük.  

Egyéb rendezvényt érintő információkért fordulhattok az információs pontunkon 

található személyzethez, valamint a Life-Guard biztonsági szolgálat személyzetéhez.  

 

EGYÉB  

• A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a 

felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont 

semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a 

rendezvényszervezőkkel szemben.  

• Kereskedelmi célú kép- és hangfelvételt a rendezvényről csak a rendezők 

belegyezésével lehet készíteni.  

• Fényképezni szabad.  

• A rendezvény területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos 

bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni.  

• A kereskedelmi egységekben 18 éven aluliakat és ittas személyeket 

szeszes itallal nem szolgálunk ki!  

• Felhívjuk figyelmedet, hogy - a hatályos törvények szerint - kábítószernek 

minősülő anyagok fogyasztása és terjesztése a rendezvény területén is 

tilos!  

• Minden jogtalan eltulajdonítás /lopás/ vagy egyéb törvényellenes 

cselekedet, rendbontás rendőrségi intézkedést von maga után!  

• Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne 

szemeteljetek!  

• A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi 

értékekben esetlegesen keletkező károkért.  

• Kérjük a látogatóinkat, hogy kulturált viselkedésükkel járuljanak hozzá a 

rendezvény régi jó hírnevéhez, és ne zavarják mások szórakozását!  

• A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk.  

• A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  

• Tűzgyújtás a rendezvény teljes területén tilos!  

• Kérjük a dohányosokat, hogy legyenek tekintette a nem dohányzó látogató 

társaikra és a gyerekekre!  

• Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!  

   

Máskor is várunk vissza benneteket rendezvényeinkre!  

Kívánunk jó szórakozást nektek!  

 

A Rendezvény vezetősége  


