BARBA NEGRA TRACK
HÁZIREND
Nyitvatartás:
Április 30-tól - szeptember 20-ig.
Nyitás: mindenkor meghirdetett kapunyitáskor.
Belépőjegy:
Az ár rendezvényfüggő. A belépőjegy nem váltható vissza és egyszeri belépésre
jogosít fel.
1. A Barba Negra Track területén tartózkodó minden vendég TUDOMÁSUL VESZI,
hogy a jegy megvásárlása után az alábbi Házirendet automatikusan ELFOGADJA és
be nem tartásának következményeit VÁLLALJA.
1/B. A Házirend betartását a biztonsági személyzet koordinálja, megszegés esetén
szükség szerint eljár.
2. A Barba Negra Track-et mindenki saját felelősségére látogatja.
3. A 16 éven aluli személyek csak szülő vagy nagykorú kíséretével léphetnek be.
4. A belépésnél a Biztonsági személyzet a beléptetési szabályzat előírásainak
megfelelően kérheti a személyi igazolványt (vagy egyéb fényképes igazolványt).
Azokat a fiatalokat, akik személyiségi jogaikra vagy egyéb okokra hivatkozva nem
mutatják fel a személyi igazolványukat, vagy bármelyik arcképes igazolványukat,
mely segítségével a születési dátum beazonosítható, NEM tudjuk a szórakozóhely
területére beengedni. Továbbá ez esetben jegyet nem váltunk vissza.
4/A. Alkoholos, kábítószeres vagy egyéb befolyásoltság hatása alatt álló személyt,
valamint nem kulturált öltözetékben, továbbá véres, koszos ruhában megjelenő
vendéget NEM tudjuk a szórakozóhely területére beengedni.
5. A Track VIP területén csak karszalaggal ellátott személy tartózkodhat. Kérjük a
karszalagot jól látható helyen viselni, mert ez igazolja, hogy a vendégünk
jogosan/jogszerűen tartózkodik a VIP területen.
6. A Track területére üveget, poharat, üvegtárgyat, ütő-, szúró,- vágóeszközt,
fegyvert vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS!
6/A. A Track külső területén alkoholt fogyasztani TILOS, továbbá bármely italt
(alkoholt és alkoholmenteset egyaránt) vagy élelmiszert semmilyen mennyiségben,
nem lehet behozni!
6/B. A Track területére kisállatot és háziállatot behozni TILOS!

7. A Barba Negra Track területén 18 év alatti személyt nem szolgálunk ki dohány és
alkohol termékkel, valamint 18 év alatti személy nem fogyaszthat alkoholt és nem
dohányozhat a Barba Negra Track területén.
8. Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken lehet, ügyelve a nem dohányzók
védelmére.
9. A közönséget, illetve a személyzetet megbotránkoztató, zaklató vagy agresszív
magatartást tanúsító személyeket a biztonsági személyzet tagjai a szórakozóhelyről
kivezethetik, és véglegesen kitilthatják. Nézeteltérés vagy esetleges verekedés
esetén az összes résztvevő felet távozásra szólítjuk fel.
Megtagadás esetén a hatóságokat haladéktalanul értesítjük.
10. A helyiség területén okozott bármilyen szándékos rongálás TELJES
KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGET VON MAGA UTÁN.
11. A Track-be behozott mobiltelefon, fényképezőgép és (egyéb elektronikai cikk pl:
Mp3 lejátszó stb.) eltűnése/lopása, sérülése esetén illetve készpénz, pénztárca,
ékszer, ruhanemű eltűnése/lopása, sérülése esetén a Barba Negra Track semmiféle
felelősséget NEM VÁLLAL! Továbbá NEM VÁLLALUNK felelősséget a parkolóban
hagyott gépjárművek, motor, bicikli stb. megsérülése, rongálása, lopása esetén sem!
Amennyiben eltűnt valamilyen értéke, kérjük azt az e-mail címen, írásban, az
adatainak és elérhetőségének feltüntetésével közölje velünk. Amennyiben az
elvesztett értéket megtaláljuk, értesítjük, és bizonyítás után a rendelkezésére
bocsájtjuk.
info@barbanegra.hu
12. A jegy megvásárlásával egyidejűleg Ön elfogadja, hogy a rendezvényről hang és
képfelvétel készül, amely a Track weboldalán is megjelenhet. Minden résztvevő,
aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen
követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvényszervezőkkel
szemben.
13. A program változtatásának jogát fenntartjuk!
14. Asztalokon, székeken és egyéb bútortárgyakon táncolni életveszélyes és TILOS!
15. A Barba Negra Track-ben a koncerttér túlnyomó részét deszkaburkolattal fedtük
le, a burkolaton repedések és rések is kialakulhatnak az időjárás hatására. Ezért
magas-sarkúval a deszkaburkolatra lépni nem ajánlatos.
A fenti okokból eredendő bármilyen sérülésért vagy balesetért felelősséget nem
vállalunk.
16. Kérjük, a szórakozóhely előtt, a parkolóban és környező utcákon mellőzzék a
hangoskodást és a szemetelést!
17. A Barba Negra Track területére kerékpárt behozni TILOS! A kerékpárok a
kihelyezett tárolókban elhelyezhetőek.

18. A Track-ben és a Track közvetlen környezetében (parkoló, buszmegálló) történt
rongálásokért mindenki saját maga vállalja a felelősséget! Amennyiben rongálás,
firkálás, pohár/üveg stb. törés történik és azt a személyzet, illetve a szemtanuk
igazolják, úgy a rongálást elkövető személy felelősségre vonható és a rongálás
értéke megtéríthető vele! Amennyiben ez valamilyen oknál fogva nem valósítható
meg vagy a rongálás értéke túl nagy, úgy a rendőrséget értesítjük és feljelentést
teszünk!
19. A Track területére fényképezőgépet és / vagy videokamerát bevinni csak
előzetes regisztráció után engedélyezett.
20. A Barba Negra Track területére a 60x30x20 cm-nél nagyobb méretű hátizsákot
behozni tilos.
A Track és közvetlen környezetében (parkoló, buszmegálló) bármilyen testi épséget
veszélyeztető tevékenységet elkövetni SZIGORÚAN TILOS! Ilyen tetteknél azok a
személyek, akik veszélyeztetik a többiek testi épségét, haladéktalanul eltávolításra
kerülnek, ide tartoznak a túlságosan ittas, molesztáló személyek is! Amennyiben ilyet
észlel, kérjük, azonnal értesítse a személyzetet!
A fenti szabályokat megszegő látogatókat a Biztonságiak a helyszínről eltávolítják! A
biztonságos szórakozás érdekében kérjük a fenti szabályok betartását!
Legyünk tekintettel a környezetünkre! Ügyeljünk a tisztaságra!
Jó szórakozást kíván
a Barba Negra Track Csapata!
Érvényes: Budapest, 2015. április 30-tól

