BUDAPEST ESSENTIALS 2016 HÁZIREND
1. A RENDEZVÉNY BELÉPTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1.1 Általános beléptetési szabályok
A belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosít a Budapest Essentials (Rendezvény)
történő belépésre, ha elfogadod és tudomásul vezed a Budapest Essentials Klubfesztivál
Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik. A
Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időpontban és feltételek mellett lehet.
1.2 A Rendezvényhelyszínek befogadóképessége
Jelen Ászf elfogadásával tudomásul veszed, hogy a Rendezvény helyszíneire érvényes
karszalaggal is csak a helyek maximális befogadóképességéig van módunk beengedni.
Ha egy adott Rendezvényhelyszín megtelt, csak annyi embert tudunk oda beengedni,
ahányan távoznak, és ebben az esetben mindig elsőbbséget élveznek az elővételes jeggyel
érkezők.
1.3 A beléptetésre vonatkozó külön szabályok
Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket a “Budapest Essentials Koncert Jegyek“
kivételével belépéskor karszalagra cseréljük. Az elővételes jegyek becserélése a
Rendezvényre a Fesztiválközpontban történik, azaz a jegyedet nem a Rendezvény egyes
helyszínein cseréljük karszalagra!
1.4 Fesztiválközpont:
1051 Budapest, Erzsébet tér 13.
Nyitva tartás: 0-24 a rendezvény ideje alatt
1.5 A karszalagokról
A karszalagot (bérlet, ill. napi) az érvényessége ideje alatt mindvégig a csuklódon kell
viselned (amíg a Fesztivál szolgáltatásait igénybe kívánod venni). Ezt a rendezők a
rendezvényhelyszínekre történő ki- és belépéskor, illetve a Rendezvényhelyszínek
területén folyamatosan ellenőrzik.
1.6 Egyéb, belépésre vonatkozó rendelkezések
18. életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a
Rendezvény helyszíneinek területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott. A
Rendezvények területén a biztonságod érdekében tilos a "body surf" (amikor a közönség
egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít). Ha ez mégis előfordulna
veled, akkor a rendezők kivezetnek a helyszín szélére. Amennyiben ez megismétlődik,
sajnos el kell hagynod a Rendezvény területét! A Rendezvény területére engedély nélkül
járművel behajtani tilos! A Rendezvény megközelítéséhez kérjük, hogy a
tömegközlekedési eszközöket, valamint a taxi-szolgáltatást használd!

2. A JEGYEKKEL ÉS KARSZALAGOKKAL KAPCSOLATOS FONTOS
INFORMÁCIÓK
2.1. BUDAPEST ESSENTIALS BÉRLET
2016. június 02. 18 órától 2016. június 05. 06.00 óráig tartózkodhatsz a Budapest
Essentials Bérlettel a Rendezvény helyszínein. A bérlet belépést biztosít minden
koncertre, bulira és városi és kultúráis programra. Jogosult vagy továbbá kedvezményre
minden gasztro partnernél. A bérlet mellé váltott EXTRA kuponod pedig egyszeri
ingyenes belépést biztosít a EXTRA programjaink közül egy szabadon választottra
(Budapest Zoo vagy budapesti fürdő vagy HopOnHopOff városnéző túra)	
  
2.2. BUDAPEST ESSENTIALS NAPI BÉRLET
A Budapest Essentials Napi Bérlettel a Rendezvény helyszíneire belépni tárgynapon 6:00
órától másnap hajnali 6:00 óráig lehet (kivéve 2016.06.02-án, amikor a belépés 18:00
órától lehetséges). Napi Bérlettel jogosult vagy adott napon, a Rendezvény minden
helyszínén, minden program látogatására. A fesztivál teljes ideje alatt jogosult vagy
továbbá a kedvezményre minden gasztro partnernél. A bérlet mellé váltott EXTRA
kuponod pedig egyszeri ingyenes belépést biztosít a EXTRA programjaink közül egy
szabadon választottra a fesztivál teljes ideje alatt (Budapest Zoo vagy budapesti fürdő
vagy HopOnHopOff városnéző túra).
2.3. BUDAPEST ESSENTIALS KONCERT JEGY
Az adott rendezvényhelyszínre váltott Budapest Essential Koncert jeggyel az adott
rendezvényhelyszínre belépni tárgynapon 6:00 órától másnap hajnali 6:00 óráig lehet
(kivéve 2016.06.02 -án, amikor a belépés 18:00 órától lehetséges). A Budapest Essential
Koncert jeggyel egyszeri belépésre vagy jogosult az adott rendezvényhelyszínen.
2.4 BUDAPEST ESSENTIALS VIP BÉRLET
2016. június 02. 18 órától 2016. június 05. 06.00 óráig tartózkodhatsz a BUDAPEST
ESSENTIALS VIP BÉRLETTEL a Rendezvény helyszínein és a fő helyszínen kialakított
VIP zónában. A VIP bérlettel soron kívüli belépés biztosított egyes koncertek bejáratain,
a helyszín kapacitásától függően. A VIP jegy belépést biztosít minden koncertre, bulira és
városi programra, valamint a rooftop bulikba. Jogosult vagy továbbá kedvezményre
minden gasztro partnernél, a bérlet mellé váltott két EXTRA kuponod pedig ingyenes
belépést biztosít a EXTRA programjaink közül kettő szabadon választottra.
2.5 BUDAPEST ESSENTIALS NAPI VIP JEGY
A BUDAPEST ESSENTIALS NAPI VIP JEGGYEL a Rendezvény helyszíneire belépni
tárgynapon 6:00 órától másnap hajnali 6:00 óráig lehet (kivéve 2016.06.02-án, amikor a
belépés 18:00 órától lehetséges). Napi VIP Jeggyel jogosult vagy adott napon, a
Rendezvény minden helyszínén, minden program látogatására, beleértve a fő helyszín
VIP zónáját és a Rooftop bulikat is. A Napi VIP bérlettel soron kívüli belépés biztosított
egyes koncertek bejáratain, a helyszín kapacitásától függően, az adott napon. Jogosult
vagy továbbá a kedvezményre minden gasztro partnernél, a bérlet mellé váltott két

EXTRA kuponod pedig ingyenes belépést biztosít a EXTRA programjaink közül kettő
szabadon választottra. A Napi VIP Jegy kedvezményei az adott napon, és a jegy
érvényességét követő másnap éjfélig érvényesek.
3. IGÉNYBE VEHETŐ KEDVEZMÉNYEK
3.1 EXTRA KUPONNAL IGÉNYBE VEHETŐ PROGRAMOK
Budapest Gyúgyfürdői - egyszeri ingyenes belépés a BPES bérlet, illetve napijegy
felmutatásával és 1 db EXTRA kupon átadásával a rendezvény 4 napja alatt. Hop On
Hop Off szolgáltatás ingyenes igénybe vételi 1 napon keresztül. Fővárosi Állat- és
Növénykert - egyszeri ingyenes belépés a BPES bérlet, illetve napijegy felmutatásával és
1 db EXTRA kupon átadásával a rendezvény 4 napja alatt.
3.2 KULTÚRÁLIS PROGRAMOK
Tematikus városnéző túrák: regisztrálás alapján, maximált férőhelyes városnéző túrákat
biztosítunk a fesztivál bérletesek számára a 4 nap alatt. Múzeum kedvezmények BPES
bérlet vagy napijegy felmutatásával a BPES ideje alatt. A múzeumok listájáról tájékozódj
weblapunkon és nyomtatványainkban.
3.3. GASZTRO PARNEREK KEDVEZMÉNYEI
A kijelölt gasztro partnereknél, az ablakon feltüntetett matrica alapján kaphat
kedvezményt az, aki érvényes fesztivál karszalaggal rendelkezik, és ezt be tudja mutatni
az egyes gasztro egységekben.
4. MIT NEM HOZHATSZ BE MAGADDAL?
Alkoholos italt semmilyen mennyiségben nem vihetsz be a Rendezvényhelyszínekre.
Alkoholmentes italt legfeljebb másfél litert másfél literes műanyag palackban, de az
ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén bármilyen mennyiséget be lehet hozni a
rendezvényre.
FONTOS: A rendezvény területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, vagy
bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS! A hatályos
jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. közbiztonságra különösen veszélyes
tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez
szabálysértésnek minősül. Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki
ellenőrzés során átadni a biztonsági szolgálatnak.
5. HÁZI KEDVENCEK
A Rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon
vezethető háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes
rágcsálófajták) léptethetőek be, és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény
területére behozni viszont nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását vagy panzióban
történő elhelyezését.
Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat
számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és
vadászgörény behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a Rendezvény teljes ideje
alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Budapest Essentials fenntartja magának a

jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát.
6. KIHEZ FORDULHATSZ?
A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételeiddel,
panaszaiddal, ötleteiddel az info/közönségszolgálati iroda munkatársaihoz fordulhatsz,
vagy írhatsz nekünk az info@budapestessentials.com -mail címre. Kérjük, a talált
tárgyakat a Fesztivál Központbanadd le és elveszett tárgyaidat ugyanitt keresd.
7. ORVOSI SZOLGÁLAT
A rendezvényen folyamatos, 0-24 órás orvosi és mentőügyelet működik. A fesztivál
orvosi szolgálata a vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően orvosi és elsősegély
nyújtási szolgáltatást biztosít a Budapest Essentials Fesztivál résztvevői számára.
8. 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. Fényképezni szabad, de a
koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével
lehet készíteni.
A Rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle
kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
A rendezvényhelyszínek büféiben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal
nem szolgálunk ki!
Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása – a hatályos törvények szerint – a
Rendezvény területén is tilos!
Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre és ne szemeteljetek!
A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben
esetlegesen keletkező károkért.
A Rendezvényt rossz idő esetén is megtarthatjuk.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
További információk a Rendezvény honlapján, és a GYIK-ben, valamint a jelen ÁSZFben nem szabályozott kérdésekben az adott Rendezvényhelyszínek saját szabályai az
irányadóak.
Minden jegyvásárló a karszalag átvételével, és a rendezvényre való belépéssel
automatikusan elfogadja a Házirend szabályzatát!
Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!
Jó szórakozást kívánunk!
BUDAPEST ESSENTIALS SZERVEZŐI

