KIEGÉSZÍTŐ HÁZIREND
a Westend Bevásárlóközpont Tetőkertjében
2021. május 16 - augusztus 31.
között megrendezésre kerülő „Westend Tetőkert”
Rendezvénysorozathoz
BELÉPÉS
• A Tetőkert területére kizárólag az érvényben lévő járványügyi szabályok teljesítésével
lehet belépni és betartásával lehet ott tartózkodni
• 14. életévüket be nem töltött személyek csak nagykorú kísérővel léphetnek be a
Rendezvény területére, és csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak ott.
• A Rendezvény férőhelyeinek száma a biztonság és az egészségvédelem érdekében
korlátozott. Biztonsági szolgálatunk a Tetőkert korlátozott befogadóképességének
erejéig engedi be a látogatókat. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
• A látogatók a belépéssel elfogadják és tudomásul veszik, hogy a Rendezvényről hangés képfelvétel készülhet (Egyes rendezvény esetén pedig élő közvetítésre kerülhet sor
a Westend Facebook és Instagram oldalán, Youtube csatornáján és a www.twitch.tv
weboldalon) az Üzemeltető, illetve a megbízásából eljáró Szervező, vagy további
közreműködő partner által, s ennek megfelelően a látogatók a Rendezvény területére
történő belépésükkel tudomásul veszik, hogy a Rendezvényen készülő kép-, film- és
hangfelvételeken a látogatók is szerepelhetnek, és a fotók és filmfelvételek a
kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató szerint felhasználásra kerülhetnek.
KIHEZ FORDULHAT?
• A Rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival, kérdéseivel, ötleteivel a
Westend Bevásárlóközpont Információs Pultjához fordulhat.
• A talált tárgyak az Információs Pultnál és a Tetőkerti kijáratnál adhatók le
munkatársunk részére, és az elveszett tárgyak is ugyanitt kereshetőek.
MIT NEM HOZHAT BE MAGÁVAL?
• A Rendezvények területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, vagy bármely, mások testi
épségét veszélyeztető tárgyat bevinni TILOS! A hatályos jogszabályok szerint nem
tarthatsz magadnál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mert az
szabálysértésnek minősül.
• Rendezvény ideje alatt a területre csak a Westendben vásárolt élelmiszer és ital
hozható be.
• Rendezvény területére élő állatot behozni szigorúan tilos.
• TILOS a Rendezvény területére fegyvert vagy fegyvernek minősülő tárgyat (pl. petárda,
robbanószer, lőfegyver, kábító- és sokkoló pisztoly, bilincs, boxer, bot, ütő, önvédelmi
fegyver, gázspray, kés, penge) bevinni (jogszabályban biztosított jogosultság
hiányában).
• A Westend általános őrzés-védelmi szolgálatának munkatársai - a látogatók testi
épségének és vagyoni biztonságának érdekében – a fenti előírások betartását jogszerű
módon ellenőrizhetik, indokolt esetben megtagadhatják a Rendezvény területére
történő belépést.
ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
• Senki nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Rendezvényt megzavarhatja vagy
meghiúsíthatja, illetve más vagy mások testi épségét, továbbá vagyontárgyait
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károsíthatja vagy veszélyeztetheti. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő kárért,
minden résztvevő felelősséggel tartozik.
A Rendezvény területén kulturáltan, az általánosan elfogadott normákat betartva
köteles minden résztvevő viselkedni, a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően.
Szemetet eldobni tilos, a hulladékok elhelyezése a Rendezvény területén található
szemétgyűjtő ládákban lehetséges.
A Rendezvények területén a szervezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle
kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
Kérjük, fokozottan vigyázzon a természeti környezetre!
A látogató az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy a
Rendezvény szervezőivel, illetve említett közreműködőkkel messzemenően
együttműködik.
Szélsőséges időjárási eseteken kívül a Rendezvény rossz idő esetén is megtartásra
kerül.
A Tetőkert területen mellékhelyiségek kerülnek kialakításra, melyek a nyitva-tartás
teljes időtartama alatt a látogatók rendelkezésére állnak. Kérjük, segítsék az
illemhelyek tisztaságának megőrzését.
További információkat a Westend Bevásárlóközpont egységes szerkezetbe foglalt
Házirendje tartalmazza, mely a Westend Információs Pontjaiban megtekinthető,
illetve a www.westend.hu/szabalyzatok honlapon elolvasható.

AZ EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉRDEKÉBEN FOKOZOTTAN BETARTANDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
Az Üzemeltető és a Szervező – az egészségvédelem érdekében – az alábbiakat biztosítja a
Rendezvények területén:
- A Tetőkert területére kizárólag az érvényben lévő járványügyi szabályok teljesítésével
lehet belépni és betartásával lehet ott tartózkodni,
- a fertőtlenítő pontok kerülnek kialakításra,
- figyelem-felhívó táblák kerülnek kihelyezésre a helyszínen az egészségvédelmi
szabályok betartására szóló figyelmeztetéssel.
Az érvényben lévő jogszabályi és hatósági előírásokra is tekintettel kérjük, hogy a Rendezvény
látogatói fokozottan tartsák be az egészségvédelmi előírásokat, így különösen:
- használják a kihelyezett fertőtlenítőket,
- ügyeljenek a távolságtartási előírásokra,
- fokozottan ügyeljenek a tisztaságra és az alapvető személyes higiéniára.
FELELÔSSÉGTELJES ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS DOHÁNYZÁS
• A Tetőkertben a dohányzás kizárólag az arra ki jelölt helyen lehetséges.
• Kérjük, ügyeljen a felelősségteljes alkoholfogyasztásra!
•

RENDEZVÉNY IDEJE ALATT A TERÜLETRE CSAK A BEVÁSÁRLÓKÖZPONT ÜZLETEIBEN
ÁRUSÍTOTT ITAL ÉS ÉTEL HOZHATÓ BE!

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK:
• A Rendezvények látogatói tudomásul veszik, hogy a Tetőkert területén saját
felelősségükre tartózkodnak. Az Üzemeltető nem felel a Rendezvény területén a
látogató(k) által más látogató(k) sérelmére okozott károkért.
• A Westend Üzemeltető Kft., mint a Bevásárlóközpont üzemeltetője /a továbbiakban:
Üzemeltető/, és Touché Event Kft., mint a Rendezvény szervezője /a továbbiakban:
Szervező/ semminemű felelősséget nem vállalnak a Rendezvényen résztvevő
személyek által a Rendezvény területére behozott tárgyakban esetlegesen
bekövetkező, az Üzemeltetőnek, illetve a Szervezőnek fel nem róható károkért, az ilyen
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jellegű károkért való felelősséget az Üzemeltető és Szervező magukra nézve
kifejezetten kizárják.
A Rendezvény beszüntetési jogát az Üzemeltető és a Szervező fenntartja, amennyiben
azt elháríthatatlan okok indokolják.

BIZTONSÁG ÉS ELSÔSEGÉNY
• A Rendezvény ideje alatt - a Westend épületében található ügyeleti- és elsősegély
helyen – egészségügyi szolgálat biztosítja a sürgősségi ellátást.
• A Rendezvényeken általános biztonsági őrzés biztosított. A biztonsági szolgálatot a
Westend általános őrzés-védelmét ellátó szolgáltató látja el.
• A látogatók - amennyiben az személy vagy vagyonvédelmi okból szükséges - kötelesek
együttműködést tanúsítani a biztonsági szolgálatot ellátó személyzet tagjaival.
Amennyiben a Rendezvény látogatója vagy látogatói veszélyhelyzetet vagy baleseti
veszélyforrást, esetlegesen bekövetkezett balesetet észlelnek, arról a rendezvényen a
biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját vagy tagjait azonnal kötelesek
értesíteni.
RIASZTÁS ESETE
• Az Üzemeltető és a Szervező kifejezetten és nyomatékosan kéri valamennyi résztvevő
együttműködését, különös tekintettel a Rendezvényen bekövetkező esetleges
riasztások (például kedvezőtlen időjárási körülmények, bombariadó, egyéb tényező
kapcsán) esetére, amelyek során a Szervező és/vagy a biztonsági szolgálat munkatársai
felhívják a figyelmet az adott veszélyforrásra, és a további teendők tekintetében
utasítják a résztvevőket.
• Ezen utasítások – veszélyhelyzet esetén – a Rendezvény területének átmeneti vagy
végleges elhagyására hívhatják fel a figyelmet. A Rendezvényre érkezők ezen
esetekben is kötelesek az Üzemeltető és a Szervező munkatársainak utasításait
betartani. Az esetleges riasztások az illetékes szakhatóságok (katasztrófavédelem vagy
szakhatóság) vezetőinek utasításaira zajlanak.
BIZTONSÁGOS ÉS JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!
Budapest, 2021. május 16.
Westend Üzemeltető Kft.
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