Közgáz Évzáró Fesztivál házirend 2020
Kedves Fesztivállátogató!
A jegyvásárlással elfogadod a fesztivál jelen házirendjét és tudomásul veszed, hogy annak betartását a
rendezők ellenőrzik.
1) BELÉPÉS
a) A rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időpontban és feltételek mellett lehet, kizárólag
a rendezvény főbejáratán. Az elővételben megvásárolt belépőjegyeket belépéskor karszalagra
cseréljük. A karszalagot (bérlet, hétvégi, ill. napi) az érvényessége ideje alatt mindvégig a
csuklódon kell viselned. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a fesztivál területén
folyamatosan ellenőrzik.
2) JEGYEKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
a) Jegytípusok:
Corvinus - ösztöndíj jegy
Csak aktív Corvinusos hallgatói jogviszonnyal (nappali/esti/levelező). Az aktív hallgatói jogviszony 2019/2020as tanév tavaszi félévében kell, hogy érvényes legyen csak BA/Bsc/OT képzéseken. A bérlet 2020. június 18.
14:00 és 2020. június 21. 10:00 között többszöri belépésre jogosít. A bérlet nem tartalmazza a kempingjegyet.
Gólyakedvezmény (gólya+kemping)
Vásárlási időszak: 2020.01.01. - 2020.01.15. 23:59
Jegyár: 7 990 Ft
Csak azok a nappalis alapszakos hallgatók jogosultak a beváltásra, akik a 2019/2020 őszi félévben kezdték el az
egyetemet (alapszakok: BA/BSC/OT).
A bérlet 2020. június 18. 14:00 és 2020. június 21. 10:00 között többszöri belépésre jogosít. A bérlet nem
átruházható és tartalmazza a kempingjegyet. A helyszínen 500 Ft/fő/IFA (idegenforgalmi adó) fizetendő. Az
idegenforgalmi adót a belépéstől kezdődően számoljuk. Az IFA mértékét a jegytípusod alapján számoljuk.
Early Bird Corvinus bérlet
Vásárlási időszak: 2019.12.16. 20:00-tól a készlet elejéig (100 db)
Jegyár: 9 990 Ft
Csak aktív Corvinusos hallgatói jogviszonnyal (nappali/esti/levelező). Az aktív hallgatói jogviszony 2019/2020as tanév tavaszi/őszi félévében kell, hogy érvényes legyen. Az ESN hallgatóknak is igazolni kell a hallgatói
jogviszonyt. Ezeket az igazolásokat a bejáratnál ellenőrizzük.
A bérlet átruházható, de nem visszaváltható és nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.

Corvinus bérlet I. elővételes kör
Vásárlási időszak: 2019.12.16. 20:00 - 2020.03.22. 23:59
Jegyár: 10 990 Ft
Csak aktív Corvinusos hallgatói jogviszonnyal (nappali/esti/levelező). Az aktív hallgatói jogviszony 2019/2020as tanév tavaszi/őszi félévében kell, hogy érvényes legyen. Az ESN hallgatóknak is igazolni kell a hallgatói
jogviszonyt. Ezeket az igazolásokat a bejáratnál ellenőrizzük. A bérlet átruházható, de nem visszaváltható és
nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.
Corvinus bérlet II. elővételes kör
Vásárlási időszak: 2020.03.23. - 2020.04.26.
Jegyár: 11 990 Ft
Csak aktív Corvinusos hallgatói jogviszonnyal (nappali/esti/levelező). Az aktív hallgatói jogviszony 2019/2020as tanév tavaszi/őszi félévében kell, hogy érvényes legyen. Az ESN hallgatóknak is igazolni kell a hallgatói
jogviszonyt. Ezeket az igazolásokat a bejáratnál ellenőrizzük. A bérlet átruházható, de nem visszaváltható és
nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.
Corvinus bérlet III. elővételes kör
Vásárlási időszak: 2020.04.27. - 2020.06.17.
Jegyár: 13 990 Ft
Csak aktív Corvinusos hallgatói jogviszonnyal (nappali/esti/levelező). Az aktív hallgatói jogviszony 2019/2020as tanév tavaszi/őszi félévében kell, hogy érvényes legyen. Az ESN hallgatóknak is igazolni kell a hallgatói
jogviszonyt. Ezeket az igazolásokat a bejáratnál ellenőrizzük. A bérlet átruházható, de nem visszaváltható és
nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.
Külsős bérlet I. elővételes kör
Vásárlási időszak: 2019.12.16. 20:00 - 2020.03.22. 23:59
Jegyár: 13 990 Ft
A bérlet 2020. június 18. 14:00 és 2020. június 21. 10:00 között többszöri belépésre jogosít. A bérlet
átruházható, de nem visszaváltható és nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.
Külsős bérlet II. elővételes kör
Vásárlási időszak: 2020.03.23. - 2020.04.26. 23:59
Jegyár: 14 990 Ft
A bérlet 2020. június 18. 14:00 és 2020. június 21. 10:00 között többszöri belépésre jogosít. A bérlet
átruházható, de nem visszaváltható és nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.
Külsős bérlet III. elővételes kör
Vásárlási időszak: 2020.04.27. - 2020.06.17.
Jegyár: 17 990 Ft

A bérlet 2020. június 18. 14:00 és 2020. június 21. 10:00 között többszöri belépésre jogosít. A bérlet
átruházható, de nem visszaváltható és nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.
Helyszíni bérlet
Vásárlási időszak: 2020. június 18-tól
Jegyár: 18 000 Ft
A bérlet 2020. június 18. 14:00 és 2020. június 21. 10:00 között többszöri belépésre jogosít. A bérlet
átruházható, de nem visszaváltható és nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést
Hétvégi bérlet I. elővételes kör
Vásárlási időszak: 2019.12.16. 20:00 - 2020.03.22. 23:59
Jegyár: 8 990 Ft
A hétvégi bérlet 2020. június 19. 09:00 és 2020. június 21. 10:00 között többszöri belépésre jogosít. A bérlet
átruházható, de nem visszaváltható és nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.
Hétvégi bérlet II. elővételes kör
Vásárlási időszak: 2020.03.23. - 2020.04.26.
Jegyár: 9 990 Ft
A hétvégi bérlet 2020. június 19. 09:00 és 2020. június 21. 10:00 között többszöri belépésre jogosít. A bérlet
átruházható, de nem visszaváltható és nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.
Hétvégi bérlet III. elővételes kör
Vásárlási időszak: 2020.04.27. - 2020.06.17.
Jegyár: 11 990 Ft
A hétvégi bérlet 2020. június 19. 09:00 és 2020. június 21. 10:00 között többszöri belépésre jogosít. A bérlet
átruházható, de nem visszaváltható és nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.
Helyszíni hétvégi bérlet
Vásárlási időszak: 2020. június 18-tól
Jegyár: 14 000 Ft
A hétvégi bérlet 2020. június 19. 09:00 és 2020. június 21. 10:00 között többszöri belépésre jogosít. A bérlet
átruházható, de nem visszaváltható és nem tartalmazza a kempingjegyet, illetve a VIP-be való belépést.
Napijegy csütörtök elővétel
Vásárlási időszak: 2019.12.16. - 2020.06.17.
Jegyár: 6 490 Ft
A napijegy 2020. június 18. 14:00-tól 2020. június 19. 10:00-ig érvényes. A napijeggyel önmagában nem
kempingezhetsz a kemping területén. A VIP területére történő belépéshez kiegészítő karszalag vásárlása
szükséges.

Napijegy csütörtök helyszíni
Vásárlási időszak: 2020. június 18-tól
Jegyár: 8 000 Ft
A napijegy 2020. június 18. 14:00-tól 2020. június 19. 10:00-ig érvényes. A napijeggyel önmagában nem
kempingezhetsz a kemping területén. A VIP területére történő belépéshez kiegészítő karszalag vásárlása
szükséges.
Napijegy péntek elővétel
Vásárlási időszak: 2019.12.16. - 2020.06.17.
Jegyár: 6 490 Ft
A napijegy 2020. június 19. 09:00-tól 2020. június 20. 10:00-ig érvényes. A napijeggyel önmagában nem
kempingezhetsz a kemping területén. A VIP területére történő belépéshez kiegészítő karszalag vásárlása
szükséges.
Napijegy péntek helyszíni
Vásárlási időszak: 2020. június 18-tól
Jegyár: 8 000 Ft
A napijegy 2020. június 19. 09:00-tól 2020. június 20. 10:00-ig érvényes. A napijeggyel önmagában nem
kempingezhetsz a kemping területén. A VIP területére történő belépéshez kiegészítő karszalag vásárlása
szükséges.
Napijegy szombat elővétel
Vásárlási időszak: 2019.12.16. - 2020.06.17.
Jegyár: 6 490 Ft
A napijegy 2020. június 20. 09:00-tól 2020. június 21. 10:00-ig érvényes. A napijeggyel önmagában nem
kempingezhetsz a kemping területén. A VIP területére történő belépéshez kiegészítő karszalag vásárlása
szükséges.
Napijegy szombat helyszíni
Vásárlási időszak: 2020. június 18-tól
Jegyár: 8 000 Ft
A napijegy 2020. június 20. 09:00-tól 2020. június 21. 10:00-ig érvényes. A napijeggyel önmagában nem
kempingezhetsz a kemping területén. A VIP területére történő belépéshez kiegészítő karszalag vásárlása
szükséges.
VIP kiegészítő karszalag
Vásárlási időszak: 2019.02.17. 14:00-tól 2020.06.17. 23:59
Jegyár: 5 990 Ft

Belépésre jogosító karszalaggal érvényes. Önmagában a VIP karszalag nem jogosít fel belépésre. A VIP
kiegészítő karszalaggal önmagában nem kempingezhetsz a kemping területén.

3) KÖZLEKEDÉS
a) A rendezvény területére járművel behajtani csak külön engedély birtokában lehetséges.
b)

A rendezvény mellett parkoló üzemel, ahol a házirend betartása kötelező, ezt a
biztonságiszolgálat fokozottan ellenőrzi.

4) MIT HOZHATSZ BE, ÉS MIT NEM?
a) A rendezvények területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, vagy bármely, mások testi épségét
veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!
b) A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál a közbiztonságra különösen veszélyes
tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek
minősül.
c) Külön felhívjuk figyelmedet, hogy hegyes, fém végű esernyőt, kalapácsot, gumikalapácsot és
gázpalackos melegítőt sem hozhatsz be magaddal!
d) A rendezvény területén tűzgyújtási tilalom van érvényben!
e) Alkoholos italt, üdítőt semmilyen mennyiségben, bontatlan ásványvizet legfeljebb kétliteres
műanyagpalackban személyenként legfeljebb egy zsugort, cigarettát maximum személyenként
egy kartont, élelmiszert pedig kereskedelmi mennyiséget el nem érő mennyiségben lehet
behozni a rendezvény területére!
i)

Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki ellenőrzésre átadni a biztonsági
szolgálatnak.

f) Alkoholos italt a fesztivál területére behozni szigorúan tilos, a szálláshelyek, a kemping és a
parkoló a fesztivál területéhez tartoznak.
5) HÁZI KEDVENCEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
a) A fesztivál területére kizárólag pórázon vezethető, szájkosárral rendelkező házi kedvenceket
lehet behozni, de inkább javasoljuk azok otthon hagyását.
b) Házi kedvenceket a rendezvény területére csak abban az esetben lehet beléptetni, ha van
érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, és póráz, nyakörv,
szájkosár, biléta a gazda telefonszámával.
c) A fentiek megléte a rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi
kedvenc nem hozható be.
d) 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.
e) Állatok a közösségi helyiségekbe, strandra és vízbe nem vihetők be.
f) A rendezők fenntartják maguknak a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a rendezvényre
történő behozatalát.
6) TALÁLT TÁRGYAK
a) Kérjük, a talált tárgyakat az információs pultnál add le, elveszett tárgyaidat ugyanitt keresd.
7) KIHEZ FORDULHATSZ?
a) A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételeiddel, panaszaiddal,
ötleteiddel az információs pult munkatársaihoz fordulhatsz.
8) STRAND
a) A Balatonban kizárólag saját felelősségre, nappal, alkoholos befolyásoltságtól mentes
állapotban, a vonatkozó vízirendészeti szabályok betartása mellett, csak az arra kijelölt strandon
szabad fürdeni!
b) A strand felügyeletét biztosító vízimentők utasításait mindenkor kötelező betartani.
c) A strand területén tilos a háztartási vagy egyéb hulladékot, ételmaradékot az erre kijelölt
hulladék tárolókon kívül bárhol máshol eldobni vagy elhelyezni.
d) Másod és harmadfokú viharjelzés esetén a vízben tartózkodni tilos.
9) EGYÉB
a) 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.
b) Fényképezni szabad, de a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a szervezők
írásos beleegyezésével lehet készíteni.
c) A rendezvény területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy
reklámtevékenységet folytatni!
d) A vendéglátóegységekben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk
ki!
e) Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása - a hatályos törvények szerint - a
rendezvény területén is tilos!
f) Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek!
g) A Kemping felszerelési- és berendezési tárgyait rendeltetésszerűen szabad használni. Az
ezekben okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozol.

h) A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben esetlegesen
keletkező károkért.
i)

A Rendezvények területén a biztonságod érdekében tilos a "crowd surfing" (amikor a közönség
egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé) és minden egyéb,
a fesztivál területén tartózkodók egészségét veszélyeztető tevékenység.

Ha ez mégis

előfordulna veled, akkor a rendezők kivezetnek a helyszín szélére. Amennyiben ez
megismétlődik, el kell hagynod a Rendezvény területét.
j)

Sportjátékok csak az arra kiépített és kijelölt területen, az arra megszabott időtartam alatt
folytatható.

k) Ha sátorral érkezel, akkor a PVC takarófólia a sátrak, vagy elő-sátrak alá nem teríthető, mivel
a Kemping a Balaton fokozottan érzékeny zónájában fekszik, így a környezetvédelmi szabályok
kiemelkedően fontosak.
l)

Továbbá tilos az (elő)sátrak rögzítő köteleit fákhoz, sövényekhez erősíteni. Árok, gödör ásása,
létesítése még ideiglenes jelleggel sem megengedett.

m) A Rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk.
n) A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
o) Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!
p) A csúszda csak saját felelősségre használható!
q) A szállásokat vasárnap reggel 10-ig mindenkinek el kell hagyni. A szobákért a kaució díja 40
000 Ft/ház. A szálláshely sérülésmentes és tiszta állapotában történő elhagyásakor a kaució
összege visszafizetésre kerül. Az idegenforgalmi adókötelezettség a vendégeket terheli.
Jó szórakozást kívánunk!
Közgáz Évzáró Fesztivál szervezők

