
RÉSZVÉTELI  SZABÁLYOK

A Net Média Zrt. (1033 Budapest, Polgár u. 8-10., továbbiakban: Szervező) által szervezett konferenciák, előadások,
klub-rendezvények.  (,továbbiakban  együtt:Rendezvény)  látogatói  a  Rendezvényre  történő  belépésükkel  és  azon
történő részvételükkel tudomásul veszik az alábbi szabályokat:

1. A  látogató  köteles  betartani  a  Rendezvénynek  helyet  adó  intézmény  házirendjét  és  belépési  szabályait
valamint a jelen Részvételi szabályokat.

2. A rendezvényre való  belépésre kizárólag a Szervező által  kijelölt  beléptetési  pontokon kerülhet sor.    A
Rendezvényre belépni a megváltott részvételi jegy vagy a regisztrált részvételi jogosultság szabta időkeretek
között és feltételek mellett lehet. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a beléptető pontokon, a mindenkori
közegészségügyi helyzet függvényében

a. fertőtlenítő-pontokat helyezzen el és azok használatát kötelezően előírja,
b. maszkviselésre kötelezze a Rendezvény résztvevőit,
c. testhőmérsékletet mérjen,
d. az a. és b. pontokban írt kötelezettségek megsértőinek vagy annak a belépését, akinek a beléptető

ponton  mért  testhőmérséklete  meghaladja  a  37.0  Celsius  fokot  érvényes  jegy  birtokában  is
megtagadja vagy az érintettet a Rendezvény területének elhagyására kötelezheti.

Ha bármely látogató belépését a Szervező azét tagadta meg, mert a beléptető ponton mért testhőmérséklete
meghaladta a 37.0 Celsius fokot, úgy ezen látogató számára a már kifizetett részvételi díjat a Szervező 15
napon belül visszafizeti arra a bankszámlára, vagy bankkártyára, amelyről az kifizetésre került.
Azokra, akik azért nem léphettek be vagy azért kellett elhagyják a Rendezvény területét, mert az a. vagy b.
pontokban írt  kötelezettségek valamelyikét  megsértették,  a jelen szabályzat  6.  pontjában írt  rendelkezés
alkalmazandó.    

3. A Rendezvény látogatásának feltétele – az adott rendezvény jellegétől függően – érvényes részvételi  jegy
megváltása vagy érvényes regisztráció. Egy részvételi jegy/regisztráció egy személy belépésére jogosít fel. A
felhasznált részvételi jegy/regisztráció nem átruházható.

4. A Rendezvényen részt vevők kötelesek betartani a Szervezőnek, valamint a Rendezvény rendjét biztosító
személyeknek  az  utasításait.  Ennek  megszegéséből  adódó  mindennemű  következményért  Szervező  a
felelősséget kifejezetten kizárja.

5. A  Látogató  a  Rendezvény  területén  az  általános  magatartási  normákat  betartva  köteles  viselkedni,  a
vonatkozó  jogi  előírásoknak,  és  a Rendezvénynek  helyet  adó  intézmény házirendjének  megfelelően.  A
Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól,  közléstől, vagy cselekedettől,  amely mások
személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, vagy a Rendezvény
rendjét  sérti  vagy  megbontja  másokban  félelmet,  megütközést  vagy  felháborodást  kelthet.  Látogató  a
Rendezvényen  elhangzottakhoz  kizárólag  a  Rendezvény  moderátorának  engedélyével,  a  moderátor  által
megszabott  időpontban  és  időtartamban  szólhat  hozzá,  fejtheti  ki  véleményét  vagy  tehet  fel  kérdést  az
előadóknak. 

6. Amennyiben  Látogató  a  Rendezvényen  történő  részvételére  irányadó  magatartási  szabályokat,  így
különösen – de nem kizárólag – a jelen Részvételi szabályokat vagy a Rendezvénynek helyet adó intézmény
házirendjében foglalt szabályokat megsértené, úgy Szervező illetve a Rendezvény rendjének fenntartásáért
felelős  alvállalkozója  jogosult  érvényes  részvételi  jegy/regisztráció  birtokában  is  megtagadni  a
Rendezvényre történő belépését, illetve érvényes részvételi jegy/regisztráció birtokában is a Rendezvény
területéről  őt  eltávolítani.  Ilyen  esetekben Látogató  a  részvételi  jegy  árának visszatérítésére vagy egyéb
kompenzációra nem jogosult.

7. A  Rendezvényen  kép-  vagy  hangfelvétel  készítése,  vagy  a  Rendezvény  egyidejű  közvetítése  a  Szervező
előzetes kifejezett, írásos engedélye hiányában tilos. 

8. Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényen kép-, illetve hangfelvétel készül, illetve azt vagy annak egy
részér a média közvetítheti. Mindezeken a felvételeken, illetve a közvetítésen a Látogató felismerhető lehet.
Látogató  a  belépéssel  az  e  pontban  megjelölt  felvételek  elkészítéséhez  és  közzétételéhez,  valamint  az  e
pontban  megjelölt  közvetítéshez  hozzájárulását  megadja,  valamint  tudomásul  veszi,  hogy  az  e  pontban
megjelölt  felvételeken  történő  felismerhetősége,  illetve.  az  e  pontban  megjelölt  közvetítésen  történő
felismerhetősége miatti bármilyen következményért Szervező a felelősségét kizárja. 

9. Látogató  részéről,  a  Rendezvényen  a  Szervező  vagy  alvállalkozója  által  nyújtott  szolgáltatásokkal
összefüggésben megadott  személyes  adatok  kezelésére Szervező Adatkezelési  Tájékoztatója  az  irányadó,
amely elérhető az alábbi helyen: (ide kell egy link az adatkezelési tájékoztatóhoz).
Szervező a Rendezvényen történő megjelenéssel összefüggésben az alábbi adatkezeléseket végzi:



a) Regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés,
b) A rendezvényen készített fénykép és videofelvétel,
c) A részvételi, jelenléti ív Látogató általi aláírása,
d) A Rendezvény előadói adatainak kezelése,
e) Panaszkezeléssel összefüggő adatkezelés
f) Számlázással összefüggő adatkezelés
g) Hírlevél szolgáltatással összefüggő adatkezelés

Személyes  adatainak  Szervező  vagy  alvállalkozója  számára  a  fenti  adatkezelések  céljából  történő
megadásával látogató hozzájárul adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban írtak szerint történő, Szervező
általi kezeléséhez. 

10. Szervező a programváltozás jogát fenntartja.

11. Amennyiben  Szervező  a  Rendezvényt  on-line  formában  tartja  meg,  úgy  a  Látogatót  a  regisztrációt
megelőzően tájékoztatja arról a platformról, amelyen az on-line Rendezvény megtartásra kerül. A Látogató
feladata  és  felelőssége  az  on-line  Rendezvényen  történő  részvétel  informatikai  feltételeinek  biztosítása,
illetve annak előzetes ellenőrzése, hogy a feltételeknek a Látogató informatikai rendszere megfelel-e. Ezen
feltételek  az  adott  Rendezvény  szervezői  jelentkezési  felületén  kívül  és  túlmenően  részletesen
megismerhetők az érintett platform felületén is.  

12. Szervező  nem  felel  azért,  ha  a  Látogató  az  on-line  Rendezvényhez  a  vele  a  11.  pontban  írtak  szerint
előzetesen közölt informatikai feltételek hiánya miatt nem tud csatlakozni, vagy a csatlakozást folyamatosan
fenntartani, illetve a Rendezvényen elhangzottakhoz teljes körűen hozzáférni.  Szervező nem köteles a már
kifizetett részvételi díjat vagy annak egy részét Látogatónak visszaadni, ha Látogató részvétele az on-line
Rendezvényen az e pontban írtak miatt meghiúsult vagy nem volt teljes értékű.   Szervező akkor sem köteles
a már kifizetett részvételi díjat vagy annak egy részét Látogatónak visszaadni, ha Látogató részvétele az on-
line Rendezvényen a Szervező érdekkörén kívüli okból (például, de nem kizárólag az Internet-szolgáltatás
hibája, áramkimaradás, stb.) hiúsult meg vagy volt nem teljes értékű.   
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