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ELŐSZÓ  
Az alább részletezett szabályok, a rendezvény szakszerű lebonyolítását, a látogatók 

páratlan elégedettségét hivatottak szolgálni. 
 

 
KORSÓPONTOK 

A rendezvény területén a látogatóknak – 1200 Ft – ellenében a kereskedőknél megváltott 

üvegpoharakkal van lehetőségük megízlelni az egyes sörkülönlegességeket.  
 
A RENDEZVÉNY TERÜLETÉRE BEHOZNI TILOS  

 

 Közbiztonságra különösen veszélyes tárgyak (8cm-nél nagyobb vágóélű kés, 

rugóskés, gázspary, vipera, ólmosbot, stb.)  
 
TOVÁBBI ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

 Tilos a rendezvény helyszínén bármilyen jellegű kábítószer használata.   
 A helyszínen a látogatók fényképeket készíthetnek.   
 A programokról videófelvétel csak a szervezők előzetes, írásos engedélyével 

készíthető.   
 18 éven aluli személyeket szeszesitallal nem áll módunkban kiszolgálni.  

 Ittas és agresszív személyeket szeszesitallal nem áll módunkban kiszolgálni.  

 A szervezők nem vállalnak sem anyagi, sem személyi felelősséget a látogatókat ért 

esetleges anyagi, illetve személyes károk miatt.   
 A rendezvény résztvevői, a Magyar történelem egyik szimbólumának tekinthető 

helyszínen élvezhetik a programok adta szórakozási lehetőséget. Ennek fényében 
minden résztvevő vigyázzon a Szabadság Tér értékeire, annak történelmi múltja és 
presztízsének tisztelete végett.   

 Szemetet eldobni tilos, a hulladékok elhelyezése a rendezvény területén található 

szemétgyűjtőládákba lehetséges.  
 
FIZETÉS A FESZTIVÁLON 

 

 Az I. Belvárosi Sörfesztivál készpénzmentes fesztivál, melynek értelmében készpénz 

használata semmilyen esetben sem megengedett.  
 A Látogatók a fogyasztásaikat, HelloPay® kártyával tudják kiegyenlíteni, amelyeket 

az egyes feltöltőpontokon 500 Ft letéti díj ellenében van lehetőségük átvenni. A letéti 

díj összege az első feltöltésből kerül levonásra. A kártya egyenlege a rendezvény 

helyszínén, a rendezvény nyitvatartási ideje alatt, a megjelölt pont(ok)on váltható 

vissza. Annak a felhasználónak, aki a rendezvény ideje alatt kártyáját nem váltotta 

vissza, lehetősége van, hogy egyenlegét a kártya utolsó tranzakciójának napját 

követő hat hónapon belül visszaváltsa a HelloPay HelpDeskpontban, vagy a 

rendezvényt követően a HelloPay® elfogadóhelyek bármelyikén levásárolja.   
 A rendezvény zárását követően a kártyavisszaváltás ára azonban már nincsen 

lehetősége, részére az 500 Ft kártyahasználati díj nem jár vissza, de a kártyát az 



egyéb elfogadóhelyeken tudja tovább használni. Az a felhasználó, aki kártyáját a 

rendezvényen regisztrálta, a kártyahasználati díját az adott rendezvényen a 

feltöltőpontokon visszaváltani már szintén nem tudja.   
 A rendezvényen regisztrált kártyák egyenlegének visszaváltására azonban továbbra 

is lehetősége van a felhasználónak az adott rendezvény kijelölt pontjain, valamint hat 

hónapon belül a HelloPay HelpDeskpontban. Az a felhasználó, aki a rendezvényen a 
kártyát nem regisztrálja, annak egyenlegét a rendezvény végéig visszaválthatja, és 
ha a kártyát sérülésmentesen visszaadja, akkor részére az 500.- Ft visszajár.   

 Ha a felhasználó elveszíti a kártyáját, vagy az olyan módon megrongálódik, hogy 
nem tudja tovább használni, lehetősége van új kártyát igényelnie. Az új kártya az 

500.- Ft-os kártyahasználati díj ellenében igényelhető. Amennyiben a felhasználó 
nem regisztrált, a régi kártyáját letiltani nem lehet. Az új kártyához tartozó 
egyenlegre a régi kártya egyenlege csak és kizárólag abban az esetben átvihető, ha 

régi kártyát regisztrálták a www.hellopay.hu weboldalon, és letiltották.  
 A letiltott kártyán, a leti ltás pillanatát követően, megmaradt egyenleget lehet az új 

kártyára átvinni. Az egyenlegátvezetés a Helpdesk pontoon történik. Az egyenleg 
átvezetésekor az átvezetést kérő felhasználó személyazonosságának igazolására 
köteles (személyi igazolvány, útlevél felmutatásával) és hozzájárul ahhoz, hogy 

személyi adatait (név, lakcím, személyi igazolvány-, vagy útlevélszám, telefonszám) 
rögzítsék. Az így felvett adatok feldolgozására nem kerülsor, azok kezelése a 

vonatkozó törvényi szabályozásoknak megfelelően történik.  

 Megrongálódott kártya esetén a régi, sérült kártya bemutatása is szükséges az új 
kártya igényléséhez. A HelpDeskpont helye: AkváriumKlub (1051 Budapest, 

Erzsébet tér 2.) Nyitva tartásának ideje: Hétfő-Szombat 12.00h – 20.00h. 
 
 

 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
A Rendezvény területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi 

vagy reklámtevékenységet folytatni! 
 
A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk! 

 
Kérjük, hogy rendezvény teljes időtartama alatt a Szabadság Tér tiszteletreméltó mútjához, 

presztizséhez illő magatartást tanusítsanak és vigyázzanak a természeti értékekre. 

Továbbá ne szemeteljenek!  
 

A műsor és a helyszínváltoztatás jogát a Szervezők fenntartják! 
 
Jó szórakozást kívánunk!  

 
 

Fesztivál Holding Korlátolt FelelősségűTársaság 

http://www.hellopay.hu/

