LÁTOGATÓI SZABÁLYOK
Az 
OVS Fesztivál 
(
MILLENÁRIS, 
1024 Budapest, Kis Rókus u. 1620.,:Rendezvény) látogatói a Rendezvényre
történő belépésükkel és azon történő részvételükkel tudomásul veszik az alábbi szabályokat:
1.
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2.

A Rendezvényt bárki látogathatja (tizennegyedik életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú
cselekvőképes kísérővel), ugyanakkor egyes, a Rendezvényen bemutatott videók és előadások, egyéb
tartalmak megtekintése korhatáros lehet. Kizárólag a Rendezvény látogatójának felelőssége, hogy
belépését követően a Rendezvényen bemutatott mely videót és előadást vagy egyéb tartalmat tekinti
meg és melyet nem. Korhatáros tartalom korhatár alatti személy általi megtekintéséből származó
következményekért a szervező a felelősségét kizárja.

3.

A Rendezvény látogatásának feltétele érvényes belépőjegy megváltása. Egy belépőjegy egy személy,
egyszeri belépésére jogosít fel. A felhasznált belépőjegy nem átruházható át. Az elővételben vagy a
helyszínen megvásárolt, nyomtatott vagy elektronikus jegyeket a beléptetési pontoknál, a szervezők
érvényesítik azzal, hogy a jegyet karszalagra cserélik. A karszalag jogosultágot biztosít az OVS
Fesztiválon a részvételre, kilépés esetén a visszatérésre. Ha a látogatónak nincs karszalagja, vagy az
érvénytelen (pl. elszakadt és megragasztott), köteles elhagyni a Rendezvény területét.

4.

A Rendezvényen részt vevők kötelesek betartani a szervezőnek, valamint a Rendezvény rendjét
biztosító személyeknek az utasításait. Ennek megszegéséből adódó mindennemű következményért
szervező a felelősséget kifejezetten kizárja.
Rendezvényen megtartásra kerülő versenyeken kizárólag nagykorú, vagy érvényes szülői
hozzájárulással rendelkező kiskorú személy indulhat. Szervező jogosult megtagadni az érvényes szülői
hozzájárulás nélkül megjelenő kiskorútól a versenyen történő indulás lehetőségét abban az esetben is, ha
egyébként arra megelőzően jogot szerzett.. Szülői hozzájárulás nyomtatványa a Rendezvény weboldalán
az alábbi linken letölthetők: o
vsfest.hu/doc/OVSFEST2016szuloihozzajarulas.pdf

5.

Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen kép, illetve hangfelvétel készül, valamint szervező a
Rendezvényről streamelt közvetítést biztosít. Előbbieken túlmennően a Rendezvény más látogatói is
készíthetnek és közzétehetnek a Rendezvényről kép és hangfelvételt. Mindezeken a felvételeken,
illetve a közvetítésen a látogató felismerhető lehet. Látogató a belépéssel az e pontban megjelölt
felvételek elkészítéséhez és közzétételéhez, valamint az e pontban megjelölt közvetítéshez
hozzájárulását megadja, valamint tudomásul veszi, hogy az e pontban megjelölt felvételeken történő
felismerhetősége, illetve. az e pontban megjelölt streamelt közvetítésen történő felismerhetősége miatti
bármilyen következményért szervező a felelősségét kizárja.

6.

Látogató által, a Rendezvényen a Szervező vagy alvállalkozója által nyújtott szolgáltatásokkal
összefüggésben szervező számára megadott személyes adatok kezelésére szervező Adatkezelési
Szabályzata
az
irányadó,
amely
elérhető
az
alábbi
helyen:
ovsfest.hu/doc/OVSFEST2016altalanosadatkezelesiszabalyzat.pdf
Személyes adatainak szervező vagy alvállalkozója számára történő megadásával látogató hozzájárul
adatainak az Adatkezelési Szabályzatban írtak szerint történő, rendező általi kezeléséhez. Személyes
adatainak megadásával Látogató hozzájárul továbbá, hogy Szervező vagy alvállakozója megadott
személyes adatok felhasználásával közvetlen üzletszerzés (közvetlen megkeresés módszerével végzett
tájékoztató tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások, melyek célja termékek vagy szolgáltatások
értékesítésével, nyújtásával közvetlenül kapcsolatos reklám vagy címzett reklámküldemény továbbítása
az Ügyfél részére) céljából őt megkeresse vagy gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagokat,
elektronikus hirdetéseket vagy egyéb címzett tartalmakat küldjön a Látogató részére emailen, Ezen
hozzájárulás a Szervező 1155 budapest, Wysocki u. 1. sz. alatt címére elküldött ajánlott levélben vagy
az info@speceffect.com email vímre küldött emailben a Szervező Adatkezelési szabályzatában írtak
szerint bármikor visszavonható.

7.

1

Látogató hozzájárul / nem járul hozzá1, hogy Szervező a megadott email címére hírlevelet küldjön.

aláhúzással jelölendő

