
A III. JÖSz Nyári Egyetem Házirendje

Kedves Résztvevő!

Jelen dokumentum a 2021. augusztus hónap 13. és 15. között megrendezésre kerülő III. JÖSz

Nyári Egyetem belépési és magatartási szabályait tartalmazza. A rendezvényre történő

regisztráció benyújtásával, valamint a rendezvényre történő belépéssel a résztvevők

elfogadják a jelen dokumentumban foglalt szabályokat és magukra nézve kötelezőnek

ismerik el azokat.

I. A Rendezvény adatai

A Rendezvény neve: III. JÖSz Nyári Egyetem

A Rendezvény időpontja: 2021. augusztus 13. és 15. között

A Rendezvény helyszíne: Várgesztesi Villapark

II. A Rendezvény szervezője

JÖSz Alapítvány

Az Alapítvány adószáma: 18977864-1-41

Az Alapítvány nyilvántartási száma: 01-01-0012600

Az Alapítvány székhelye: 1025, Budapest, Pusztaszeri út 70/ a. II//1.

E-mail elérhetőség: alapitvany@josz.org

és

JÖSz Egyesület

Az Egyesület adószáma: 18846340-1-41

Az Egyesület nyilvántartási száma: 01-02-0016295

Az Egyesület székhelye: 1022 Budapest, Árvácska utca 6.

E-mail elérhetőség: kapcsolat@josz.elte.hu
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III. Belépés és részvétel

III.1. A Rendezvényen történő részvétel feltétele az előzetes regisztráció Szervező általi

elfogadása, valamint a részvételi díj megfizetése, a megfizetés tényének a Szervező általi

megerősítése.

III.2. Egy regisztrációs kérdőíven egy személy regisztrációja nyújtható be.

III.3. A részvételi jogosultság át nem ruházható, a Szervezőknek csak és kizárólag az

előzetesen regisztrált és belépésre jogosult személyeket áll módjukban beengedni a

Rendezvényre.

III.4. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy amennyiben az aktuális járványhelyzet alapján

indokoltnak tartják, a részvételt védettségi igazolvány, vagy negatív koronavírus teszt

bemutatásához köthessék.

III.5. A belépés során a Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Résztvevők belépési

jogosultságát okiratok segítségével ellenőrizzék. Erre való tekintettel a Résztvevők kötelesek

magukkal hozni fényképes, személyazonosításra alkalmas okmányaikat, valamint védettségi

igazolványukat.

III.6. A Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a rendezvényen nem vehet részt olyan

személy, aki a beléptetéskor lázas valamint egyéb koronavírus megbetegedésre utaló tünetei

vannak. A Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvényre történő belépésekor a

Szervezők megmérjék testhőmérsékletét, valamint nyilatkoztassák arról, van e valamilyen

koronavírus megbetegedésre utaló tünete.

III.7. A szervezők biztosítják a rendezvény területére történő gépjárművel történő belépést,

viszont azt a gépjármű előzetes regisztrációjához köthetik.

III.8 A rendezvény területére állatot behozni tilos. Ezen szabály alól a Szervezők előzetes

egyeztetés nyomán felmentést adhatnak.



III.9. A Rendezvény során Résztvevők nyolc fős apartmanházakban lesznek elszállásolva. A

Résztvevő a regisztrációs felület kitöltésekor nyilatkozhat arról, mely személyekkel kíván

egy apartmanházban lenni. Az apartmanházakhoz házanként egy kulcs tartozik. A Szervezők

fenntartják a jogot, hogy a Résztvevők szobabeosztását meghatározzák.

III.10. Az apartmanház kulcsának esetleges elvesztéséért vagy megrongálásáért az adott

apartmanházban lakó Résztvevők felelősek együttesen.

IV. Magatartási szabályok

IV.1. A Rendezvény résztvevői kötelesek tartózkodni minden olyan közléstől, cselekedettől

vagy megnyilvánulástól mely mások életét, egészségét, személyiségi jogait vagy nyugalmát

zavarják. Azon személyt, mely mások nyugalmát zavarja a Szervezők jogosultak eltávolítani

a Rendezvény területéről.

IV.2. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy róla a rendezvény ideje alatt kép- és hangfelvétel

készülhet és egyúttal hozzájárul azok elkészítéséhez, esetleges felhasználásához.

IV.3. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvény nem sajtónyilvános, és egyúttal

kijelenti, hogy a rendezvényen nem valamely sajtószerv képviselőjeként vagy

megbízottjaként vesz részt. A Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben

bebizonyosodik, hogy valamely sajtószerv képviselőjeként vagy megbízottjaként vesz részt a

Rendezvényen és részvételi szándékát előzetesen nem egyeztette le a Szervezőkkel, őt a

Szervezők a rendezvény területéről eltávolíthatják.

IV.4. A Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a rendezvény meghívott résztvevőiről

valamint szervezőiról csak és kizárólag azok előzetes hozzájárulása esetén készíthető kép-

vagy hangfelvétel.

IV.5. A Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendezvény területén található

medencéket és sportpályákat csak és kizárólag a Szervező által meghatározott időszakban

használhatják, ezen időszakon túl a medencék és sportpályák használatára nem jogosultak. A

Résztvevők a regisztrációs felület kitöltésével elfogadják azt, hogy a Szervezők a medence,



sportpálya és csúszdahasználat során történt esetleges sérülésekért nem tartoznak

felelősséggel.

IV.6. A Rendezvény területén a Szervező előzetes engedélyének hiányában tilos bármilyen

kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni.

IV.7. Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a jogtudomány és közélet iránt érdeklődő

fiatalok tudásának bővítése, a magyar és egyetemes kultúra gondozása a Rendezvény

területén bármilyen demonstráció vagy politikai megmozdulás tilos.

IV.8. A Rendezvény területére bármely drogot vagy pszichoaktív szert behozni tilos.

IV.9. A rendezvény során a Résztvevők által okozott károkat a károkozó Résztvevő köteles

megtéríteni. A Résztvevők által okozott károkért a Szervező nem vállal felelősséget.

IV.10. A Résztvevők a rendezvény teljes ideje alatt kötelesek tiszteletben tartani a

Várgesztesi Villapark nyugalmát. Az esti rendezvények és ünneplés esetén kötelesek

tartózkodni az indokolatlan zajkeltéstől, a Várgesztesi Villaparkban tartózkodó más vendégek

zaklatásától.

IV.11. A Rendezvény ideje alatt a Szervező kávé és üdítő vásárlási lehetőséget biztosít. A

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a megvásárolt terméket nem viheti át a Várgesztesi

Villapark más területeire.

IV.12. A Résztvevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen házirend valamint a Várgesztesi

Villapark házirendjének megsérétése esetén a Szervező őt a rendezvény területéről

eltávolíthatják.

A Résztvevők regisztrációjuk benyújtásával elfogadják a fentebb összefoglalt házirendet,

valamint a Várgesztesi Villapark házirendjét, melyet https://www.villapark.hu weblapon

tudnak elérni.
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