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A  
„TILTOTT FESZTIVÁL” hivatalos szabályzata 

I. SZERVEZŐ 
A „TILTOTT FESZTIVÁL”elnevezésű esemény szervezője a S.C. CSÍKI RELOAD S.R.L., melynek 
székhelye: Hargita megye, Csíkszentsimon község, Csíkszentsimon helység,575. sz., 1. emelet,4. a., a 
Hargita megyei Törvényszék mellett működő Kereskedelmi Törzskönyvi Hivatalnál bejegyzett 
cégjegyzékszáma:J19/89/2021, adószáma:43690605, törvényes képviselője: Popa George - 
Marius, ügyvezető, a továbbiakban mint: Szervező. 
 
II. A FESZTIVÁL 
2.1.A „Tiltott Fesztivál” elnevezésű, a zenekedvelőknek szóló rendezvény (a továbbiakban: 
fesztivál) első kiadására a Hargita megyei Csíkszentsimon községhez tartozó Csíkszentsimon 
helységben, az 575. sz. alatt, a Csíki Sör Manufaktúra udvarán (fesztiválterület) kerül sor. 
2.2.A koncertekre 2021. június – szeptember hónapjaiban (a fesztivál időtartama), péntekenként, 
illetve szombatonként kerül sor, az alábbiak szerint:  

- A résztvevők 16 órától léphetnek be. 
- A nagyközönség jelenléte a fesztiválterületen legkésőbb 24:00 óráig megengedett.  

2.3. A Szabályzat román és magyar nyelven készül el és a Romániában alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően kerül közzétételre. A fesztivál teljes időtartama alatt bárki ingyenesen 
hozzáférhet, az alábbi módokon: 

➢ a Csíki Sör honlapján: https://csikisor.hu/pages/tiltott-fesztival 
➢ a következő címen: https://facebook.com/csikisormanufaktura 
➢ a marketing@csikisor.hu  e-mail címre elküldött vagy postai úton a S.C. CSÍKI RELOAD 

S.R.L. címére (székhelye: Románia, Hargita megye, Csíkszentsimon község, Csíkszentsimon 
helység,575. sz., 1. emelet,4. a.) eljuttatott írásbeli igénylés útján is megszerezhető,  

2.4. A fesztiválszervező fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására, kiegészítésére vagy 
megváltoztatására. A módosításokról, kiegészítésekről a résztvevők időben értesülhetnek a 
https://csikisor.hu/pages/tiltott-fesztival weboldalon, illetve a 
https://facebook.com/csikisormanufaktura oldalon.  
2.5. A Szabályzat mellékletei vagy kiegészítő okiratai annak szerves részét képezik. A Szervező 
szabad döntése alapján, a fesztivál, a nyilvánosság tájékoztatása céljából,egyebek mellett, reklám- 
és/vagy tájékoztató célú anyagok útján is népszerűsíthető. Az ilyen anyagok által tartalmazott 
információk kizárólag a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban értelmezhetők. 
2.6. A jegy megvásárlása által a résztvevő kijelenti, hogy a jelen Szabályzatot elolvasta, 
megértette és vállalja, hogy betartja. 
 
III. MEGHATÁROZÁSOK 
3.1.Hacsak e dokumentum nem ír elő tágabb vagy - adott esetben, bizonyos tényezőktől függően - 
szűkebb értelmezést, a használt kifejezések a következőképpen értendők: 

Jegy - a szervező által térítés ellenében, papíron vagy elektronikus formában kiállított igazolás, 
amely a résztvevőt feljogosítja egy előre meghatározott koncerten való részvételre. 
Karszalag- a szervező által a jegy vagy meghívó bemutatása után kiállított (nem átruházható) 
igazolás, amellyel a szervező a bemutatott dokumentumtól függően a résztvevő számára a 
fesztiválterületre való belépés jogát biztosítja. 
Információs pont - az a pont, ahol a résztvevők tájékoztatást kaphatnak a fesztiválról, illetve ahol 
jegyüket vagy meghívójukat karszalagra cserélhetik. 
Meghívó – A szervező által papíron vagy elektronikus formában kiadott, számmal és/vagy 
betűjellel azonosított igazolás, amely a résztvevő számára a fesztiválon való részvétel jogát 
biztosítja a két nap egyikén. 
Tiltott tárgyak - olyan javak, termékek, anyagok, szerek stb., amelyek birtoklása a fesztivál ideje 
alatt tilos. 
Partner - az a természetes vagy jogi személy, aki a fesztivál keretében a szervezővel fennálló 
jogviszony alapján tevékenységet folytat. 

https://csikisor.hu/pages/tiltott-fesztival
https://facebook.com/csikisormanufaktura
mailto:marketing@csikisor.hu
https://csikisor.hu/pages/tiltott-fesztival
https://facebook.com/csikisormanufaktura
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Résztvevő - a fesztiválon részt vevő olyan személy, aki jegyet vásárolt vagy meghívót kapott. 
Fotó- és/vagy video-feldolgozási irányelvek - ama feltételek összessége, amelyek alapján a 
szervező az Ön személyes adatait feldolgozza. 
Termék - a fesztivál keretében értékesítésre kínált bármely közvetlen fogyasztási cikk (például: 
ételek, alkoholos italok, alkoholmentes italok). 
Szolgáltatás - bármely más, a fesztivál keretében nyújtott olyan szolgáltatás, amely NEM valamely 
termék vagy árucikk átvitelére irányul. 
Szabályzat - a szervező által a résztvevők számára a jegy megvásárlásának vagy a meghívó 
átvételének pillanatától a fesztiválterületnek a fesztivál végénvaló elhagyásáig előírt szabályok 
összessége. A jegy megvásárlása vagy a meghívó használata valamennyi feltétel elfogadását jelenti, 
és e szabályok megszegése - eltérő rendelkezés hiányában - a fesztivál területéről való kiutasítást 
vonja maga után, a szervező pedig fenntartja magának a jogot, hogy antiszociális viselkedés esetén 
értesítse az illetékes hatóságokat. 
A feltételek jogszabályi változások miatt a fesztivál zárásáig módosíthatók(tágabb értelemben, 
beleértve a központi közigazgatási szervek vonatkozó rendelkezéseit is), indokolt esetekben 
(amelyekben a szervező vállalja, hogy mindent megtesz a résztvevőknek okozott esetleges 
kellemetlenségek korlátozása/elhárítása érdekében), stb. A szervező minden esetben meghoz 
minden szükséges intézkedést a résztvevők időben történő tájékoztatása érdekében. A jegyárak 
megváltoztatása nem jelenti a jelen Szabályzat feltételeinek módosítását. 

4. A„TILTOTT FESZTIVÁLRA” VALÓ BELÉPÉS 
4.1. A COVID-19 válság által teremtett sajátos körülmények miatt különleges szabályokat 
kell bevezetnünk a rendezvényeken való részvételre vonatkozóan. Ezek a résztvevők 
egészségének és biztonságának védelmét szolgálják, és összhangban vannak a hatóságok 
valamennyi vonatkozó javaslatával. Előre is köszönjük, hogy betartja az egészségünket védő 
intézkedéseket, így remélhetjük, hogy a jövőben gyakrabban találkozunk! 
Minden résztvevő esetén érintésmentes hőmérővel ellenőrzik a testhőmérsékletet, illetve 
kockázatszűrés is történik. Tilos a 37,3 C-ot meghaladó testhőmérsékletű és/vagy légúti fertőzés 
tüneteit produkáló személyek belépése.  
Nem engedjük be a rendezvényre azon személyeket, akik a lázmérést elutasítják. 
• Tartson legalább 1,5 m-es biztonsági távolságot a többi résztvevőtől, és kövesse a szervezők által 
a be- és kijutáshoz kijelölt útvonalakat. 
• A rendezvény teljes időtartama alatt maszkot kell viselni. Ennek megfelelően kell fednie az orrot 
és a szájat. 
• Fertőtlenítse kezeit a fesztiválterület bejáratánál biztosított alkoholos fertőtlenítőszerrel. 
4.2. A fesztivál területére csak az alábbi feltételek valamelyikét teljesítő személyek léphetnek 
be: 

a. be vannak oltva SARS-CoV-2 ellen, és a teljes oltási program befejezése óta már eltelt 10 
nap; 

b. 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszteredményt mutatnak be; 
c. 24 óránál nem régebbi antigén gyorsteszt igazolt negatív eredményét mutatják be 
d. igazolni tudják, hogy elmúlt/eltelt 15-90 nap azóta, hogy koronavírussal 

diagnosztizálták őket (pozitív PCR teszt a diagnosztizálás napján, kórházi zárójelentés 
vagy IgG típusú antitest teszt nem régebbi mint 14 nap) 

4.3. A természetes személyeknek az előző bekezdés a)-d) pontjaiban említett helyzeteket igazoló 
dokumentumokat papíron vagy elektronikus formában történő benyújtásával kell igazolniuk. 
4.4. Jegyeket online lehet vásárolni a www.eventim.ro weboldalon. Papíralapú jegyek a 
https://csikisor.hu/pages/tiltott-fesztival oldalon felsorolt helyeken vásárolhatóak. 
4.5. Kérjük a jegyvásárlókat, hogy vásárláskor ellenőrizzék a jegy hitelességét, és ha bármilyen 
gyanú merül fel, azonnal értesítsék a szervezőt a marketing@csikisor.hu e-mail címen. Az utólagos 
panaszokat NEM fogjuk figyelembe venni. A szervező nem fizet kártérítést feltételezett csalás 
esetén. 

http://www.eventim.ro/
https://csikisor.hu/pages/tiltott-fesztival
mailto:marketing@csikisor.hu
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4.6. A szervező fenntartja a jogot, hogy a jegyek árát bármikor megváltoztassa, ezért az 
érdeklődőknek vásárlás előtt ellenőrizniük kell a szervező honlapját. A jegyárak változásai NEM 
érintik azokat a személyeket, akik a módosítás előtt már visszaigazolt módon kifizették a jegyet. 
4.7. A megvásárolt jegyeket NEM lehet visszaváltani. A megvásárolt jegyek ellenértéke csak akkor 
téríthető vissza, ha a szervező lemondja a koncertet vagy a helyszínen végzett antitest gyorsteszt 
pozitív lesz. Ebben az utolsó esetben, a megvásárolt jegy árát az eseményt követő héten visszaadjuk 
a vásárlónak. 
4.8. A jegyeket beolvassuk, és érvényességük megerősítése után a fesztiválra való belépéskor egy 
napra szóló karszalagokra cseréljük. Információs pont fog működni a fesztivál minden napján, 
16:00 és 00:00 között. 
4.9.A karszalagok NEM átruházhatók, így csak annak a személynek biztosítanak belépést a 
fesztiválra, akinek a jegy/meghívó átadása után kiadták. 
4.10. A karszalagot a fesztivál egész ideje alatt viselni kell, és az bármikor ellenőrizhető, mind a 
fesztivál területére való belépéskor, mind a fesztiválterületen belül. 
4.11. A karszalag elszakadása, megrongálódása vagy elvesztése megszünteti a résztvevő részvételi, 
illetve a fesztivál területére való belépési jogát.  
A karszalagokra vonatkozó, az előző bekezdésekben ismertetett szabályok minden résztvevőre 
érvényesek. 
4.12. Kiskorúak akkor és csak akkor vehetnek részt a fesztiválon, ha jegyet vásároltak számukra 
vagy meghívót kaptak, illetve csak abban az esetben, ha olyan felnőtt kíséri őket, aki jegyet vásárolt 
vagy meghívót kapott. 
4.13. A jegyváltáskor a felnőttnek aki kiskorút kísér, be kell mutatnia az Info Pontnál a kitöltött és 
aláírt típusnyilatkozatot (a nyilatkozat a jelen dokumentum utolsó oldalán található). Ha a kiskorú 
legalább 14 éves, köteles felmutatni személyazonosító igazolványát. 
A 16. életévüket betöltött kiskorúak felnőtt kísérete nélkül is bejöhetnek, amennyiben érvényes 
jeggyel rendelkeznek és teljesítik a 4.2. pontban felsorolt feltételek egyikét. 
A kiskorú kap egy karszalagot, amelyre a felnőtt ráírja telefonszámát. 
Kiskorúak felnőtt kísérete nélkül NEM léphetnek be a fesztivál területére. 
Továbbá, a kiskorúak NEM hagyhatják el a fesztivál területét felnőtt kísérete nélkül, kivéve 
különleges helyzetekben, mint például a résztvevők vagy a résztvevők egy részének kimenekítése 
vagy orvosi esetek (ebben az esetben orvosi személyzet kíséri őket).  
A szervező NEM ajánlja a nagyon kicsi gyermekek jelenlétét az ilyen rendezvényeken, mivel a 
magas zajszint negatív hatással lehet a hallásukra. A felnőtt felel a kiskorú biztonságáért. 
4.14. A szervezők azt javasolják, hogy minden résztvevő legalább néhány órával a meghallgatni 
kívánt koncert előtt jelentkezzen be, illetve érkezzen meg a fesztiválra. 
4.15.A Szervező nem garantálja, hogy a fesztiválra való belépés a kívánt időpontban megtörténhet, 
illetve, hogy a résztvevő a kívánt koncertre időben bejut, és nem vállal garanciát a szórakoztató 
programok minőségére vonatkozóan sem, továbbá, kifejezetten kizárja a jegy árának a résztvevő 
részére történő visszatérítését, utólagos kedvezmény nyújtását, illetve kártérítés, kártalanítás vagy 
kárpótlás fizetését a résztvevő részére. 
 
V. TILTÁSOK 
5.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy megtagadja a következők belépését, vagy, adott esetben, 
kiutasítsa őket a fesztiválról: 

• agresszív személyek, 
• kábítószer vagy alkohol hatása alatt álló személyek, 
• olyan személyek, akik erőszakos magatartást tanúsítanak vagy más résztvevőket zavarnak, 
• olyan személyek, akik magatartásukkal gátolják a fesztivál zavartalan lezajlását, 
• olyan személyek, akiket más résztvevők vagy a fesztivál zavartalan lebonyolításának 

veszélyeztetésével gyanúsítanak, 
5.2. Minden résztvevő köteles civilizált magatartást tanúsítani a fesztiválon résztvevő összes többi 
személlyel szemben, oly módon, hogy magatartásával ne sértse más résztvevők, az előadók, a 
szervező és annak partnerei jogait és jogos érdekeit. 
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5.3. A résztvevőket arra kérjük, hogy folyamatosan és gondosan felügyeljék az általuk elkísért 
kiskorúakat, és NE hagyják felügyelet nélkül holmijukat. 
5.4. Arra is kérjük a résztvevőket, hogy legyenek éberek, és ha olyan eseményeket észlelnek, 
amelyek veszélyeztethetik a résztvevőket, azok tulajdonát vagy a fesztivál lezajlását, haladéktalanul 
lépjenek kapcsolatba a szervező legközelebbi képviselőjével vagy egy biztonsági őrrel. 
5.5.Minden résztvevő felelős az általa okozott károkért, és a szervező NEM vállal felelősséget a 
harmadik fél (beleértve a partner képviselőjét is) által okozott semmilyen esetleges veszteségért, 
lopásért, (részleges vagy teljes) megrongálódásért vagy bármely más olyan 
cselekményért/mulasztásért, amely valamely eszköz (beleértve a médiaképviselők fotó/videó 
felszerelését is) értékcsökkenését eredményezi. 
5.6. A szervező mindenkor a résztvevők rendelkezésére áll, hogy segítsen fenntartani a jó 
hangulatot és elkerülni a kellemetlen helyzeteket. E tekintetben a szervező fenntartja magának a 
jogot, hogy ideiglenesen megakadályozza a résztvevők belépését bizonyos területekre, ha úgy ítéli 
meg, hogy ezek a területek elérték azt a maximális kapacitást, amellyel a fesztivál még 
biztonságosan lebonyolítható. 
5.7. A szervező NEM vállal felelősséget a résztvevők egészségi állapotának olyan romlásáért, 
amelyet a fesztivál sajátos elemeivel kombináltan valamely már meglévő egészségügyi probléma 
okoz. (példák: zsúfoltság, zaj, világítóberendezések stb.) 
Továbbá, a szervező NEM vállal felelősséget a résztvevők egészségi állapotának olyan 
károsodásáért sem, amely egy másik résztvevő, partner vagy más, a szervezővel semmilyen 
kapcsolatban nem álló személy cselekedete/hibája miatt következik be. 
5.8. Tilos belépni a fesztiválra a következőkkel: 
- háziállatok 
- pszichoaktív anyagok, 
- bármilyen tompa vagy potenciálisan veszélyes tárgy, fehérfegyver, kés, lánc, stb. 
- pirotechnikai anyagok, szerek vagy termékek, 
- spray-k (beleértve az önvédelmi spray-ket is), 
- bármilyen típusú üveg- (beleértve a parfümöket vagy krémeket is) vagy fémedény, 
- gyúlékony folyadékokat tartalmazó kozmetikumok, 
- lézer vagy kínai lámpás, 
- műanyag edények, konzervdobozok, italos dobozok 
- esernyők (összecsukhatóak vagy sem), és 
- pálcákra kihúzott bannerek, 
5.9. Az alábbiakat NEM fogadjuk el megőrzésre a tárolóponton: 
- élelmiszerek és egyéb romlandó termékek, 
- alkoholos termékek, 
- mérgező, gyúlékony, robbanásveszélyes anyagok, szerek vagy termékek, 
- olyan anyagok, szerek vagy termékek, amelyeket a szervező veszélyesnek ítél a rendezvény 
zavartalan lezajlása szempontjából, vagy amelyek veszélyeztethetik a résztvevőket, 
- értéktárgyak (például ékszerek, pénz, órák, telefonok stb.) vagy személyazonosító, illetve 
anyakönyvi, családi állapotot bizonyító iratok 
5.10. Tájékoztatjuk, hogy a szervező a résztvevők számára egy külön erre a célra kialakított 
étkezési területet biztosít, amely a fesztivál teljes időtartama alatt üzemel. Így a jelenlévőknek egy 
minden ízlésnek megfelelő ételeket és italokat kínáló tér áll rendelkezésükre. 
5.11. A résztvevőknek a fesztivál ideje alatt tilos bármilyen gazdasági (beleértve a saját vagy más 
személy szolgáltatásainak népszerűsítését) vagy reklámtevékenységet folytatniuk, továbbá tilos 
bármilyen tüntetést, demonstrációt és gyülekezést tartaniuk, szórólapokat osztogatniuk, valamint 
bármely olyan magatartásformát tanúsítaniuk, amely a fesztivál zavartalan lezajlását vagy a többi 
résztvevő jó hangulatát befolyásolhatja. 
5.12. Tilos alkoholtartalmú italokat árusítani kiskorúaknak. A szervezőnek és partnereinek joguk 
van arra, hogy bármely résztvevőtől megköveteljék az életkorát igazoló személyazonosító okmány 
bemutatását. 
5.13.A szervező kifejezett, előzetes és írásos engedélye nélkül szigorúan tilos a fesztivál felett 
drónokat röptetni, illetve professzionális filmfelvevő berendezéseket felszerelni. 
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VI. BIZTONSÁG. ELSŐSEGÉLY 
6.1. A fesztivál területén belül a szervező egy erre szakosodott és akkreditált partner segítségével 
gondoskodik a biztonságról és a védelemről. A rendezvény ideje alatt a résztvevőket arra kérik, 
illetve kötelezik, hogy tartsák tiszteletben a biztonsági őröket, működjenek együtt velük, és 
vészhelyzet esetén kövessék az utasításaikat. 
6.2. Incidens, agresszió vagy más személyek testi épségének veszélyeztetése esetén a biztonsági 
személyzet az érintett személyek fesztiválterületről való kiutasítása mellett dönthet. 
6.3. Az elsősegély-nyújtási zónát minden résztvevő számára láthatóan megjelölik. 
6.4. Amennyiben a résztvevő nem tud eljutni az elsősegély-nyújtási ponthoz, kérje a szervező 
legközelebbi képviselőjének vagy egy  biztonsági őrnek a segítségét. 
 
VII. SZELLEMI TULAJDON ÉS FÉNYKÉPEK/ VIDEÓFELVÉTELEK  
7.1. A weboldalon és a fesztivál területén lévő médiafelületeken bemutatott valamennyi anyag a 
szervező vagy partnerei tulajdonát képezi. 
7.2. A fesztivál területén található képek, emblémák, szövegek a tulajdonosuk hozzájárulásával 
kerülnek felhasználásra. Mindezen elemek a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok hatálya alá 
tartoznak. 
7.3. A résztvevők ezeket az elemeket bevételszerzés céljából NEM használhatják, másolhatják, 
terjeszthetik, tehetik közzé vagy építhetik be más dokumentumokba vagy anyagokba, semmilyen 
formában, a szervező vagy partnerei kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 
7.4. Biztonsági okokból a fesztivál területét a Szervező szerződéses partnerei videófelügyelet alatt 
tartják. A fesztiválterületen való tartózkodása alatt a térfigyelő videokamerák által gyűjtött 
személyes adatai feldolgozásra kerülnek, és a Résztvevő a Fesztiválon való részvétel által 
kifejezetten hozzájárulását adja ehhez a feldolgozáshoz.  
7.5. A szervező a fesztivál egészére vonatkozóan képjogokkal rendelkezik, és úgy a saját 
munkatársai, mint a résztvevők által készített fotó- és videofelvételeket felhasználhatja a fesztivál 
során készített különböző anyagokban. 
7.6. A fesztivál valamely koncertjére szóló jegy megvásárlásával a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a szervező, annak partnerei, a sajtó munkatársai, más résztvevők és más, a fesztiválra 
beengedett személyek hang- és/vagy videofelvételeket készítsenek a fesztiválról. 
7.7. A fesztivál valamely koncertjére szóló jegy megvásárlásával a résztvevők kifejezett 
beleegyezésüket adják képmásuk, megjelenésük és cselekedeteik rögzítéséhez és közzétételéhez, 
tudomásul véve és elfogadva azt, hogy a szervező a felvételeket tárolhatja és sokszorosíthatja, 
valamint azokat bizonyos eszközökkel terjesztheti/közvetítheti, sugározhatja vagy más módon 
nyilvánosságra hozhatja, beleértve a fesztivál jövőbeli kiadásairól, koncertjeiről és programjairól 
való tájékoztatásokat, vezetékes átvitel vagy bármely más elektronikus (pl. YouTube, Facebook, 
Instagram) vagy más eszköz útján. 
7.8. A fesztivál valamely koncertjére szóló jegy megvásárlásával a résztvevők, a törvényben 
meghatározott korlátokon belül, lemondanak a szervezőkkel szembeni, a fentiekhez hasonló 
tevékenységekkel kapcsolatos, bármilyen pénzügyi vagy egyéb követelésről. 
7.9.A résztvevők filmezhetnek és fényképezhetnek a fesztivál területén, de ezeket az anyagokat 
csak személyes célokra használhatják fel. A résztvevők csak olyan mértékben tehetik közzé a 
fesztiválon készült fényképeket és videókat, amely nem sérti a többi résztvevő vagy a szervező 
jogait. A résztvevőknek azt is tudomásul kell venniük, hogy bizonyos koncertek esetében a szervező 
a fellépők menedzsmentjének kérésére korlátozhatja vagy megtilthatja a filmezést és/vagy a 
fényképezést. Ilyen esetben a szervező saját kommunikációs eszközein keresztül bejelenti ezt. E 
kötelezettség megszegése esetén a szervező felszólítja a résztvevőt, hogy hagyja abba a nem 
megengedett tevékenységet/törölje a nyilvános bejegyzéseket, illetve maradéktalanul térítse meg 
az így okozott kárt. 
7.10.A GDPR rendelet értelmében Ön a következő jogokkal rendelkezik: a hozzáférés joga, a 
helyesbítéshez való jog, a törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jog, az 
adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog, a kizárólag automatizált adatkezelésen 
alapuló döntés megtagadásához való jog.  
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7.11.Ha élni kíván ezekkel a jogokkal, akkor a szervezőhöz fordulhat a marketing@csikisor.hu e-
mail címre küldött, keltezett és aláírt írásbeli kérelemmel.  
7.12.Ha úgy véli, hogy személyes adatait nem az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően 
kezeljük, kérjük, forduljon hozzánk a 7.11. pontban megadott e-mail címen. 
7.11.Ha nem jutunk konszenzusra, akkor a Nemzeti Adatvédelmi Felügyeleti Hatósághoz is 
fordulhat, az alábbiak szerint: 

Megnevezés: AutoritateaNațională de Supraveghere a 
PrelucrăriiDatelorcuCaracterPersonal (Nemzeti Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság) 
Cím: B-dulG-ral. GheorgheMagheru 28-30, Sector 1, codpoștal 010336, București, 
România 
Telefon:+40.318.059.211, +40.318.059.212 
Fax: +40.318.059.602 
Email: anspdcp@dataprotection.ro 

 
VIII. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE. VITÁK. PANASZOK 
8.1. A fent felsoroltakon túl a szervező a következőkért SEM vállal felelősséget: 

a. a fesztivál területére jogosulatlanul, illetve a jelen szabályzat vagy a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseit megsértve belépő személyek által támasztott követelések; 

b. a fesztivál területén kívül történt cselekményekkel, mulasztásokkal, eseményekkel stb. 
kapcsolatban semmilyen igény 

c. a közönségnek a fesztivál területéről való kimenekítése során az általuk vagy más, külső 
tényezők által okozott késedelmek; 

d. a fesztivál területére való beléptetési folyamat időtartama; 
e. bármely fellépő váratlan és előre be nem jelentett távolmaradása (a szervező vállalja, hogy 

haladéktalanul meghozza a fesztivál zavartalan lezajlása érdekében szükséges 
intézkedéseket); 

f. olyan eseményen alapuló kárigény, amelyért a szervező jogilag NEM felelős; 
g. olyan jogalapra támaszkodó követelés, amely tekintetében a szervező felelősségét a törvény 

kizárja és/vagy korlátozza, 
8.2.Amennyiben a rendezvényt egyebek mellett jogszabályi rendelkezések, vis maior, sztrájk, 
természeti katasztrófa, időjárási jelenségek, a helyszín megközelíthetetlensége miatt lemondják, a 
szervező dönthet úgy, hogy a jegyek teljes árát visszatéríti, vagy a rendezvényt egy későbbi 
időpontra halasztja. 
8.3. A szervezővel szemben igényt érvényesíteni kívánó személy a szervezővel annak székhelyén 
léphet kapcsolatba annak érdekében, hogy a vitát békés úton próbálják rendezni. 
8.4. Ha a vita békés rendezésére tett kísérletet követően sem sikerül konszenzusra jutni, a vitát a 
szervező székhelye szerinti bíróság elé lehet terjeszteni. 
8.5.A fenti szabályok alóli kivételek nem tolerálhatók, és a szabályzat megsértése az illető 
személynek a fesztivál területéről való eltávolítását, illetve a fesztivál területéről való kitiltását 
vonhatja maga után, a jegy árának visszatérítése nélkül és/vagy szükség esetén az illetékes állami 
intézmények értesítését. 
8.6. Bármilyen jellegű panasz esetén, a TILTOTT FESZTIVÁL ” koncertjeinek résztvevői írásbeli 
panaszt nyújthatnak be a marketing@csikisor.hu e-mail címre vagy postai úton, a szervező jelen 
szabályzat I. pontjában megjelölt címére. 
 
Csíkszentsimon, 2021.05.20 
 
 

S.C. CSÍKI RELOAD S.R.L., 
Popa George-Marius által 

 
 
 

 

mailto:marketing@csikisor.hu
https://www.blt.ro/_res/media/mediaset/Declara%C8%9Bie-minor-ARTmania-Festival-1.docx
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Nyilatkozat 

 

 Alulírott, ____________________________, 

________________________________________________________________________________________________________________ 

alatti lakos, a ____ betűjelű, __________ számú személyazonosító kártya/igazolvány tulajdonosa, aki a 

következő telefonszámon elérhető:  

 

 

mint______________________________________________________________________ , __________ éves kiskorú szülője/ 

gyámja, aTILTOTT FESZTIVÁL elnevezésű rendezvény Hivatalos szabályzatának 4.12-4.13 pontjai 

rendelkezéseinek teljes ismeretében, illetve azokat megértve, valamint a Büntetőtörvénykönyv 

hamis nyilatkozatokra vonatkozó 326. cikkelyének ismeretében, kijelentem, hogy  

 a) én vagyok az a személy, aki a kiskorút a fent említett eseményre elkíséri, és 

 b) teljes felelősséget vállalok a kiskorúért. 

 

 

DÁTUM           ALÁÍRÁS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


