
A HORTOBÁGYI LOVASNAPOK LÁTOGATÁSI SZABÁLYZATA, FELTÉTELEI 

 

A rendezvény látogatására szóló belépőjegy vásárlója az alábbi feltételek elfogadása esetén 

jogosult a rendezvény területére belépni. 

 

1. A rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett 

lehet. 

 

2. Az elővételben megvásárolt jegyeket a helyszínen karszalagra cseréljük, a helyszínen 

jegyet vásárlók pedig a pénztárban azonnal a belépésre jogosító karszalagot kapnak. A 

rendezvény területén tartózkodni csak érvényes karszalaggal lehet. 

3. A rendezvényt mindenki csak saját felelősségére látogathatja.  

4. Járművel (beleértve a kerékpárt is) behajtani és idegen állatot behozni csak külön 

engedéllyel szabad! 

5. A látogatók kizárólag a számukra kiépített utakon közlekedhetnek. Az elhelyezett 

védőkorlátokon átlépni tilos!  

6. 14 éves kor alatti személyek csak felnőtt felügyeletével látogathatják a rendezvényt. 

7. A látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvény területén rendezett bármilyen 

műsorelem, kapcsolódó esemény VESZÉLYES. Az előírások be nem tartásából fakadó 

károkért a rendezőt felelősség nem terheli.  

8. A közbiztonság érdekében a rendező fenntartja magának a jogot arra, hogy a látogatót 

a biztonság érdekében a megváltott belépőjegy árának visszafizetése nélkül bármikor a 

rendezvény elhagyására szólítsa fel.  

9. A rendezvény egész területén elvárt a körültekintő és a személy-, és vagyonbiztonságot 

szem előtt tartó viselkedés, a látogató köteles betartani a biztonsági szolgálat és a rendezők által 

adott utasításokat és biztonsági intézkedéseket.  

10. Amennyiben a belépőjegyet megtestesítő karszalagja megrongálódott, vagy elveszett, 

nem áll módunkban cserejegyet biztosítani. A karszalag másra át nem ruházható. 

11.  A rendezvény teljes területén és időtartama alatt kép-, videó-, és hangfelvétel készül. A 

rendezvény területére való belépéssel ezt a látogató tudomásul veszi és hozzájárulását adja. 

Valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az esetlegesen róla készült videó-, kép-, és 

hanganyagot a rendező a későbbiekben szabadon felhasználhassa a rendezvény 

népszerűsítésére illetve marketing célokra. 



12.  A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy a programokkal kapcsolatos észrevételekkel, 

panaszokkal a térképen feltüntetett pontokon megtalálható információs pont munkatársaihoz 

lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet 

érdeklődni. 

13.  A rendezvényen előre meghirdetett program változtatásának jogát a rendező fenntartja. 

      

Kellemes időtöltést kíván a rendező: 

       Hortobágyi Nonprofit Kft. 

 


