SZABÁLYZAT
a 2017. évi Volkswagen-találkozóhoz és a kapcsolódó Pályanaphoz
Jelen szabályzat tartalmazza a Porsche Hungaria Kft. által a Hungaroring kijelölt területén, 2017.
szeptember 23-24-én megrendezésre kerülő Volkswagen-találkozón és a kapcsolódó Pályanapon történő
részvétel, az azzal kapcsolatos regisztráció feltételeit.
I.

Fogalmak

A jelen szabályzatban meghatározott alábbi fogalmak a következő jelentéssel bírnak:
„Alkatrészbörze-árus”: a Volkswagen-alkatrészbörzére regisztrált természetes személy, aki elfogadta a
Volkswagen-alkatrészbörzére irányadó különös részvételi feltételeket;
„Esemény”: a Porsche Hungaria Kft. által a Hungaroringen 2017. szeptember 23-án 7:00 és 2017.
szeptember 24-én 12:00 óra között megrendezésre kerülő Volkswagen-találkozó;
„Kiállító”: minden olyan gépjármű tulajdonosa (üzembentartója), aki a Regisztrációs felületek valamelyikén
keresztül regisztrált, és a Szervező által kiválasztásra kerül abból a célból, hogy regisztrált gépkocsija a
kiállított gépjárművek között szerepelhessen a Hungaroring erre kijelölt területén;
„Pályanapi rendezvények”: a Porsche Hungaria Kft. által a Hungaroringen 2017. szeptember 22. napján, az
Eseményhez kapcsolódóan szervezett bevezető programok;
„Regisztrációs felületek”: a www.volkswagen-talalkozo.hu, a www.passatklub.hu, a www.amts.hu/vwtali, a
www.scirocco.hu weboldalakon található regisztrációs felület, valamint az ibrivw@gmail.com és a
vwpoloclubhungary@gmail.com e-mail cím;
„Résztvevő”: mindazon személyek, akik a Pályanapon illetve az Esemény ideje alatt a helyszínen
tartózkodnak, beleértve a Kiállítókat, az Alkatrészbörze-árusokat és látogatókat is;
„Szervező”: a Porsche Hungaria Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 27., Cg: 01-09-071123);
„Szervező Megbízottja”: a Special Event Budapest Kft. (1022 Budapest, Detrekő u. 12.);
„Szabályzat”: az Eseményen és a Pályanapon történő részvétel feltételeit tartalmazó, a Szervező által
meghatározott, mindenkori rendelkezések összessége, beleértve a jelen okiratot is;
„T-Kiállító”: amennyiben a jelen Szabályzat vagy az Eseményhez kapcsolódó egyéb nyomtatvány a
Kiállítókra vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezéseket tartalmaz a T-Kiállítóra, úgy T-Kiállító alatt
értendő minden olyan Volkswagen tulajdonosa (üzembentartója), aki a www.volkswagen-talalkozo.hu
weboldalon keresztül regisztrált, és a Szervező által kiválasztásra kerül abból a célból, hogy regisztrált
gépkocsija a kiállított gépjárművek között szerepelhessen a Hungaroring erre kijelölt területén, az
úgynevezett Hippifaluban.
„Volkswagen-alkatrészbörze”: a vwt.alkatreszborze@bogarasok.hu címen előzetesen regisztrált,
meghatározott Volkswagen típusú gépjárművek alkatrészeinek értékesítésére szervezett rendezvény az
Esemény keretein belül.
II.

Általános részvételi szabályok

1.) Az Eseményre való belépés díjköteles. A belépő 600 Ft, azaz hatszáz forint fejenként. A belépő a
belépéskor, készpénzben fizetendő. A belépő nem átruházható, készpénzre át nem váltható. Csak a
kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott,
kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – karszalag érvénytelen!
2.) A belépő megfizetéséről szóló jegyet és karszalagot Szervezők az Esemény ideje alatt bármikor
ellenőrizhetik, így azt Résztvevő köteles megőrizni, ellenkező esetben Szervezők jogosultak a
belépőt Résztvevővel megfizettetni.
3.) A Résztvevők a belépéssel magukra nézve kötelezőnek fogadják el a Szabályzatot.
4.) A Résztvevőktől elvárt a körültekintő, tiszteletteljes, a maguk vagy mások biztonságát, illetve az
Esemény családbarát jellegét nem veszélyeztető magatartás.
5.) A területen kéregetni, koldulni tilos.
6.) Résztvevők az Esemény területén kulturáltan, az általános normákat betartva kötelesek viselkedni a
vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően.
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7.) Résztvevők az Esemény területén fokozottan kötelesek a természeti értékek óvására, és kötelesek
tartózkodni azok megkárosításától, illetve a szemeteléstől.
8.) 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek az Eseményen csak nagykorú kísérőjükkel
tartózkodhatnak.
9.) A Szervező az Esemény biztonságának és színvonalának fenntartása érdekében fenntartja magának
a jogot arra, hogy bármely személy Eseményre történő beengedését megtagadja, illetve az
Eseményről bárkit kiutasítson, akitől a Szabályzat betartása – a Szervező megítélése szerint – nem
várható,
illetve
aki
a
Szabályzatot
nem
tartja
be.
Amennyiben a felszólított személy önszántából nem tesz eleget a Szervezők az Esemény
területének elhagyására vonatkozó felszólításának, abban az esetben a Szervezők rendőrségi
segítséget kérhetnek.
10.) A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Résztvevők számát korlátozza, a beléptetést bármikor lezárja.
11.) A Szervező jogosult az Esemény azonnali megszakítására, a Résztvevők távozásra történő
felszólítására és a helyszín kiürítésére, amennyiben Szervező megítélése szerint az Esemény
Résztvevőinek és közreműködőinek a testi épségét, egészségét, biztonságát illetve a kiállított
autóknak az épségét valamely időjárási vagy egyéb körülmény veszélyezteti. A Szervező
felszólítására a Résztvevők kötelesek elhagyni az Esemény helyszínét. A Szervező igyekszik mindent
megtenni annak érdekében, hogy az akadályozó körülmény megszűnése után az Esemény
folytatódhasson, az Esemény folytatásának biztosítására és kompenzáció nyújtására azonban nem
köteles.
12.) A Hungaroring Sport Zrt. szabályozása alapján a Hungaroring teljes területére, így az Eseményre
élő állatot bevinni tilos!
13.) Továbbá tilos az Eseményre üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt vagy bármely, mások testi épségét
veszélyeztető tárgyat bevinni, illetve bármilyen olyan eszközt, amely közfelháborodás- vagy
riadalom okozására, vagy a közbiztonság veszélyeztetésére alkalmas.
14.) Dohányozni, csak a kijelölt nyílt légterű területen lehet!
15.) Az Eseményen bármilyen kereskedelmi- illetve reklámtevékenység csak a Szervező előzetes
engedélyével, vele egyeztetett formában és módon végezhető.
16.) A Szervező az Eseményről kép-, és hangfelvételt készít promóciós célból. A Résztvevők
szükségszerűen megjelennek a felvételeken. A Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a
felvételeket kizárólagosan, reklámcélból, időbeli-, térbeli vagy bármely más korlátozás nélkül
felhasználja.
17.) A Szervező nem felelős a Résztvevők és a Résztvevők tulajdonában keletkezett károkért,
veszteségekért. Ez nem vonatkozik a hatályos irányadó jogszabály alapján semmisnek minősülő
felelősségkizárásra, -korlátozásra.
18.) Az Esemény Résztvevői az Eseményen és annak programjain saját felelősségükre vesznek részt, az
ott bekövetkező bárminemű sérülésért, anyagi kárért Szervező nem vállal felelősséget.
19.) Az Esemény területén 22.00 órát követően hangoskodni, hangosan zenét hallgatni, illetve zenét
játszani, valamint a Résztvevőket és a terület környezetében élők nyugalmát zavarni tilos.
20.) Az Esemény területén az Esemény teljes időtartama alatt bármilyen járművel legfeljebb 30 km/h
sebességgel, nagy körültekintéssel és a KRESZ-ben foglalt előírások betartásával lehet közlekedni, a
Hungaroring versenypályán az üzemeltető által meghatározott eltérésekkel. A Résztvevők
tudomásul veszik, hogy az Esemény helyszíne nem minősül közútnak, így azon a gépjármű
felelősség-biztosítás, továbbá a CASCO biztosítás nem érvényes.
21.) A Hungaroring területén belül kizárólag 2017. szeptember 23-án, a Hippifalu kempingjében van
lehetőség sátorozásra, ott alvásra. Az egyes lakóegységek között legalább 3 méter távolságot kell
tartani. A kemping területén belül a Szervezők mobil WC-ket és korlátozott számban zuhanyozási,
és áramcsatlakozási lehetőség biztosítanak. Nyíltlángú tevékenységet (sütés, főzés) külön erre
kijelölt területen, a tűzrakó helyek mellett lehet folytatni. A Hippifalu területét 2017. szeptember
24-én 12 óráig el kell hagyni.
22.) A járművekkel úgy kell leparkolni, hogy a közlekedő utak szabadon maradjanak, a tűzoltósági
útvonalakon megállni tilos!
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23.) A Hungaroring teljes területén biztonsági és jogi okok miatt szigorúan tilos bármilyen távirányítású
repülésre alkalmas eszköz (pl. drón) használata, vagy annak az Esemény területére történő
behozatala illetve berepültetése.
III.

Személyes adatok kezelése

A jelen Szabályzat I. pontjában megnevezett www.volkswagen-talalkozo.hu oldalon regisztráló természetes
személyek a regisztrációval hozzájárulásukat adják a személyes adataik kezeléséhez.
IV.

A versenypályára vonatkozó különös szabályok

A Szervező célja, hogy a versenypályára felhajtó Résztvevők kellemes benyomást szerezhessenek a
versenypályáról, a lehető legnagyobb biztonságban. A versenypályára csak azok a Résztvevők hajthatnak
fel, akik ebből a célból előzetesen, a valóságnak megfelelő adataik megjelölésével regisztráltak és
kifejezetten elfogadták a versenypályára vonatkozó speciális, a részükre külön megküldött szabályokat.
V.

A Kiállítókra vonatkozó különös szabályok

A Szervező célja, hogy az úgynevezett Paddock részen, az alsó és felső depóban, a halszálkás és FOM
parkolóban, az RC pályán, valamint az off-road pálya melletti füves területen elhelyezett különleges
gépjárműveket a Résztvevők megtekinthessék. Szervező a Kiállítókat az ebből a célból előzetesen regisztrált
gépjármű tulajdonosok / üzembentartók közül, a saját szempontjai alapján választja ki. A Paddock részre, az
alsó és felső depóba, a halszálkás és FOM parkolóba, az RC pályára, valamint az off-road pálya melletti füves
területre csak azok hajthatnak fel, akik ebből a célból előzetesen, a valóságnak megfelelő adataik
megjelölésével regisztráltak, őket a Szervező kiválasztotta és kifejezetten elfogadták a Kiállítókra vonatkozó
speciális, a részükre külön megküldött szabályokat.
VI.

A Volkswagen-alkatrészbörzére vonatkozó különös szabályok

A Szervező célja, hogy a Volkswagen-alkatrészbörze keretében meghatározott típusú Volkswagen személyés haszongépjárművek alkarészeinek nem üzletszerű adásvételére kerülhessen sor, az Alkatrészbörzeárusok számára biztosított kiállítási lehetőség mellett. A Volkswagen-alkatrészbörze keretében kizárólag
azok a természetes személyek kínálhatják fel eladásra a meghatározott alkatrészeket, akik ebből a célból
előzetesen, a valóságnak megfelelő adataik megjelölésével regisztráltak a
vwt.alkatreszborze@bogarklub.hu címen, és kifejezetten elfogadták a Volkswagen-alkatrészbörzére
vonatkozó speciális, a részükre külön megküldött szabályokat.
VII.

A Pályanapi rendezvényekre vonatkozó különös szabályok

A Pályanapi rendezvényekre a Szabályzat rendelkezései (a II.1-2. pontokat leszámítva) irányadóak azzal,
hogy Szervező fenntartja magának a jogot különös szabályok bevezetésére.
Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot bármikor módosítsa vagy kiegészítse, illetve
elálljon az Esemény vagy a Pályanapi rendezvények megtartásától. A mindenkor hatályos Szabályzat a
www.volkswagen-talalkozo.hu weboldalon érhető el.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Budapest, 2017. augusztus 31.
Kellemes szórakozást kíván a
Porsche Hungaria Kft.

3

