GarabonCity
Házirend – 2018
A Csabai Garabonciás Napok összes rendezvénye és GarabonCity látogatása
mindenki számára ingyenes.
GarabonCity 2018. szeptember 30. (vasárnap) 09.00 óra és október 5. (péntek) 14.00
óra között tart nyitva. (Ebben az időszakban egyenruhás biztonsági őrök teljesítenek
szolgálatot GarabonCity területén.) A kampánystábok szeptember 30án (vasárnap)
09.00 órától használhatják a helyszínt.

GarabonCity minden este 22 órától reggel 06 óráig zárva tart. Senkinek sem kell kinn
aludnia, ezt semmilyen feladat és elvárás nem indokolja.

A GarabonCity-ben működő biztonsági szolgálat beosztása és elérhetősége
nyilvános, a helyszínen elérhető.

A folyamatos biztonsági szolgálat ellenére is javasoljuk, hogy az iskolák saját sátraikat
külön őrizzék/őriztessék. A faházakat éjszaka zárva kell tartani. Lakatról az iskoláknak
kell gondoskodniuk.

Az iskolák sátrait az iskolák képviselői ellenőrizhetik, a biztonsági szolgálat
munkatársai a sátrakon kívüli területet felügyelik.

GarabonCity területére járművel behajtani tilos! GarabonCity területén – a rendezvény
időtartama alatt – gépjárművel, motorkerékpárral közlekedni tilos!

GarabonCity-ben nem lesz szükség üvegtárgyakra, ütő, vágóeszközökre, esernyőre,
vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyra. Ezeket a rendezvény
területére bevinni TILOS!

A hatályos jogszabályok szerint nem tarthatsz magadnál ún. közbiztonságra
különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés, rugóskés, gázspray,
ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül. Amennyiben ilyen eszközöket találnak
nálad a rendezők, úgy azokat jogukban áll elkobozni tőled.
A rendezvény területére semmilyen mennyiségben nem hozhatsz be hajtógázas
dezodort, illetve tűz és robbanásveszélyes anyagot (gázpalack, kempingfőző stb.). Az
ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki megőrzésre átadni a biztonsági
szolgálatnak.

Távozáskor ezeket kérésre visszaadják. Tüzet gyújtani kizárólag a rendezők előzetes
engedélyével, a kijelölt helyen, folyamatos felügyelet mellett lehetséges!

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.















Kép- és hangfelvételt a rendezvényről csak a rendezők belegyezésével lehet
készíteni.
Fényképezni szabad.
GarabonCity területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle
kereskedelmi- vagy reklámtevékenységet folytatni!
Alkohol fogyasztása GarabonCity területén TILOS!
Felhívjuk figyelmedet, hogy kábítószer fogyasztása a hatályos törvények szerint
TILOS és automatikusan feljelentést von maga után.
Kérjük, fokozottan vigyázz a természeti értékekre, ne szemetelj!
Kérjük, légy tekintettel a környéken élők nyugalmára, feleslegesen ne zajongj,
hagyj pihenni másokat!
Kérjük, vigyázz az anyagi értékeidre!
GarabonCity-ben ingyenes értékmegőrző működik, csak az oda leadott
értéktárgyakért tudunk felelősséget vállalni. Az egyéb (sátrakba kihozott,
otthagyott) értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget.
Értékes műszaki berendezéseket és egyéb nagyobb értékű tárgyakat
felesleges GarabonCitybe kihozni, nincs ilyen jellegű feladat és elvárás, sem a
szervezők sem pedig a zsűri részéről. Amennyiben mégis kihozzátok, azt saját
felelősségetekre teszitek.

A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, vagy anyagi
értékekben esetlegesen keletkező károkért. Amennyiben GarabonCityben
éjszakázol, azt saját felelősségedre teszed.
GarabonCity sportpályáit, illetve a Sportcsarnokot csak rendeltetésszerűen és
kizárólag saját felelősségedre használhatod!
A rendezvény tekintetében esőnap nincs, tehát készülj úgy, hogy esik, és hozz
esőkabátot, akkor hátha száz ágra süt majd a nap!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!
Jó szórakozást kívánunk!

Magyar Garabonciás Alapítvány

