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Kemping szabályzat
VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó
2019
1. Kemping területére belépni és ott tartózkodni csak érvényes kemping és bérlet/napi
karszalaggal lehetséges.
2. Sátor csak az erre kijelölt területeken állítható fel.
3. A kempinget 2019.07.04. 12:00 órától lehet elfoglalni és legkésőbb 2019.07.08-án
12:00 óráig szükséges elhagyni.
4. Mivel a kemping a fesztivál területén belül található, ezért az érkezés napján 18:30-ig
foglalható el.
5. Annak ellenére, hogy a Rendezvényen – az erre vonatkozó feltételek mentén – lehet
kempingezni, bizonyos, egyébként megszokottnak minősülő kempingeszközök a
Rendezvény speciális adottságai miatt nem megengedettek:
 Gázmelegítő és gázpalack,
 Pirotechnikai eszközök,
 Üvegtárgyak: vizipipádat is kérlek, hagyd most otthon. Otthon biztosan nem
fognak eltörni.
 Szúró- és vágóeszközök,
 Esernyő,
 Bármilyen eszköz, mellyel más testi épségét veszélyeztetheted: a mindenkori
jogszabályban meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyak (8
centiméternél hosszabb vágóélű kés, pillangókés, gázspray stb.).
6. Korlátozás alá eső tárgyakkal nem léphetsz be a Fesztivál területére, ezeket a
biztonsági őrök minden belépéskor ellenőrzik. Ezek tárolást neked kell megoldanod,
mi nem őrizzük ezt neked.
7. Mit hozhatok magammal?
 Étel: a kereskedelmi mennyiséget nem meghaladó mértékben hozhatsz be
magadnak ételt, de tudd, hogy számos lehetőséget biztosítunk a Fesztivál
területén, akár megéhezel, akár megszomjazol
 Ital: alkoholos italt semmilyen mennyiségben nem hozhatsz be, alkoholmentes
italt maximum 1,5 literes PET-palackban, maximum 1 zsugorral (kartonnal,
összecsomagolt)
8. A kempingjegyet személyenként kell megváltani, egy alkalommal fizetendő és
független a fesztiválon eltöltött napok számától.
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9. Felelősséget a sátorban hagyott tárgyakért nem tudunk vállalni, kérjük, adjatok le
minden értéket a non-stop csomagmegőrzőben!
10. Kérünk mindenkit a fesztivál területén található nyilvános WC-k használatára!
Tartsátok tiszteletben és tisztán a köztereket, kizárólag a kijelölt mosdókat
használjátok!
11. Kérjük, fokozottan vigyázzatok a természeti értékekre, és ne szemeteljetek,
használjátok szelektív kukáinkat!
12. Kérünk, ha kutyusod is veled tart, hozd magaddal oltási könyvét és nevedet, illetve
elérhetőségedet tüntesd fel a nyakörvén, vagy más, jól látható helyen!
13. Kérünk, ha bármilyen rendbontást, egészségügyi, vagy egyéb problémát észlelsz,
haladéktalanul értesítsd a fesztivál személyzetét, akiket staff passzal az oldalukon
minden fesztivál helyszínen megtalálsz!
14. A Dunában FÜRDENI TILOS ÉS ÉLETVESZÉLYES!
15. A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a
Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági,
kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
16. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás
biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Szervező által szervezett
eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők
létszámától függetlenül – tilos.
17. A talált tárgyakat az információs sátorban gyűjtjük, tehát ha találtál valamit, akkor ott
add le, és az elveszett tárgyaidat is itt keresd! A talált tárgyakat a fesztivál után egy
hétig őrizzük meg, és az info@vacidunakanyarszinhaz.hu e-mail címen érdeklődhetsz
utánuk.
18. A Fesztivál a készpénzmentes! Fizetni csak bankkártyával (Mastercard, Visa), illetve
utalvánnyal lehetséges. Az utalványok kívánt pénzösszeggel történő feltöltésére a
fesztivál területén van lehetőség. Az utalványt plasztik kártya testesíti meg, mely a
kártya birtokosáról személyes adatot nem hordoz. A Fesztivál után ún. „bennmaradó”
összeg nem keletkezik, a kártyákon lévő egyenleg tovább vihető, vagy visszatérítésre
kerül.
A kártya letéti díja: 500 Ft.
19. A kempingjegy ára (4 000 Ft) lefogyasztható az alábbiak szerint: 4 000 Ft-tal feltöltött
utalványt adunk, amiből 500 Ft a plasztik kártya letéti díja, 3 500 Ft-ból pedig
kedvedre fogyaszthatsz a gasztro udvar standjainál.
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20. Jelen Kemping Szabályzat mellett a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó
Házirendjének előírásait is köteles betartani a kempingező.

Kellemes kempingezést, jó szórakozást kívánnak a szervezők!
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