
Pannonhalma Campus Részvételi Szabályzat

1. A Pannonhalma Campuson minden résztvevő saját  felelősségére  vesz

részt.  A  helyszínén  található  berendezéseket,  eszközöket,

létesítményeket  mindenki  kizárólag saját  felelősségére használhatja.  A

Pannonhalma  Campus  programjain,  feladatain  való  részvétel  senkire

nézve  nem  kötelező  és  egyetlen  résztvevő  sem  kötelezhető  ezek

teljesítésére.

2. A  Pannonhalma  Campus  résztvevői  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  a

rendezvény hivatalos fotósa(i) felvételeket készítsen róluk, és tudomásul

veszik, hogy a szervezők által is jóváhagyott képek és felvételek a hazai és

külföldi sajtóban, médiumokban és a Pannonhalma Campus ismertető

anyagaiban  megjelenhetnek.  Minden  résztvevő,  aki  a  felvételeken

feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető.

3. A rendezvény területére tilos tiltott  anyagokat,  eszközöket bevinni,  így

különösen  kábítószert,  pirotechnikai  eszközt,  üvegtárgyat,  ütő-,

vágóeszközt,  robbanékony-,  mérgező-,  gyúlékony  anyagot  tartalmazó

tárgyat,  vagy  eszközt,  illetve  bármely  egyéb,  mások  testi  épségét

veszélyeztető, vagy arra alkalmas tárgyat, vagy eszközt.

4. A  résztvevő  köteles  az  akut,  állandó  vagy  időszakos  betegségeit,

allergiáját  a  szervezőkkel  közölni,  és  az  arra  vonatkozó gyógyszerezési

útmutatást  nyomtatott  formában  a  rendezvényre  történő  regisztráció

során bemutatni.

5. Lázas, fertőző betegségben szenvedő, sérült/nyílt sebfelületű személyek,

kábítószer vagy egyéb bódító hatású szer hatása alatt álló személyek a

rendezvény  területére  nem  léphetnek  be,  illetve  ott  nem

tartózkodhatnak.

6. A  személyi  sérüléssel  járó  baleset  bekövetkezésekor  a  szervezőket  -

amennyiben  a  sérülés  súlya  indokolja,  a  mentőket  -  haladéktalanul



értesíteni  kell.  Lehetőségeihez  mérten  a  sérült  ellátásáról  és  további

szükséges teendőkről  (pl:  mentő hívása)  az egészségügyi  szolgáltatást

ellátó személy köteles gondoskodni.

7. A rendezvény résztvevői ingóságaikat saját felelősségükre hozzák be a

rendezvény  területére,  az  ingóságokért  a  szervezők  felelősséget  csak

abban  az  esetben  vállalnak,  ha  valamely  ingóságot  megőrzési  célból,

dokumentáltan átvesznek a résztvevőtől.

8. Amennyiben a résztvevő a jelen Szabályzatban foglaltakat megsérti, úgy

az  eset  körülményeinek  mérlegelése  alapján  a  szervezők  dönthetnek

úgy, hogy az érintett személyt: 

a) figyelmeztetésben részesíti 

b) kizárja a rendezvényről és felszólítja annak elhagyására

A kizárt személy semmilyen anyagi vagy erkölcsi követeléssel nem

léphet fel a szervezők felé.

9. Résztvevő  a  Pannonhalma  Campus  keretében  létrehozott  szellemi

termékére  térítésmentesen,  nem  kizárólagos,  korlátozásmentes

felhasználási  jogot  biztosít  a  Pannonhalma  és  Térsége  Fejlesztéséért

Alapítvány és Pannonhalma Város Önkormányzata számára. 

10. A  jelentkezési  lap  beküldésével  hozzájárulok,  hogy  az  abban  szereplő

adatokat  a  Pannonhalma  és  Térsége  Fejlesztéséért  Alapítvány  és

Pannonhalma  Város  Önkormányzata  a  Pannonhalma  CAMPUS

megszervezéséhez kapcsolódóan kezelje.


