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A Club Babylon, Békéscsaba (továbbiakban: Club) rendezvényein a jegy megvásárlása csak akkor jogosítja fel 
Önt az aktuális rendezvényre történő belépésre, ha elfogadja a Club házirendjét és biztonsági 
rendszabályait, valamint tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők folyamatosan ellenőrzik.

Belépőjegy kizárólag a helyszínen és elővételben (a reklámanyagokon feltüntetett helyszínen) váltható!

Belépőjegyet nem váltunk vissza!

A megvásárolt belépőjegy egyszeri belépésre jogosít!

A karszalag sérülése vagy annak elhagyása esetén a belépőjegy érvényét veszti!

A Club rendezvényeit csak 17 éven felüliek látogathatják!

Nem megfelelő öltözetekben (pl: tréningruha, munkaruha, stb.) megjelenő vendég a rendezvényt még 
érvényes jegy birtokában sem látogathatja.

A Club egyes rendezvényein a szervezők előirányzatot tehetnek a rendezvényen viselt ruházat típusára, 
színére, amelyet a különböző kommunikációs csatornákon (internet, szóróanyagok, stb) előre tudatnak a 
vendégekkel. Ennek figyelmen kívül hagyása a rendezvényre való belépés megtagadását vonhatja maga 
után!

Feltételezhetően alkoholos befolyásoltság vagy kábítószer hatása alatt álló személy a Club rendezvényeit 
még érvényes belépőjegy birtokában sem látogathatja!

Kábítószer használata vagy árusítása a Club területén és környékén szigorúan TILOS és azonnali feljelentést 
von maga után.

 a Club épületébe TILOS az alábbi tárgyak bevitele:

    - alkoholmentes és alkoholtartalmú ital, üveg

    - szúró- és vágóeszközök, közveszélyes tárgyak

    - fegyver, önvédelmi eszközök, petárda

Az épület kamerával megfigyelt terület, mely a rendezvények ideje alatt rögzítésre kerül.

A Clubban a rendezvényekről fotó- és videofelvételek készülnek.

A jegy megvásárlásával egyidejűleg elfogadja, hogy amennyiben olyan képi felvétel készül, amelyen Ön 
látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel, sem a rendezőkkel, sem a felvétel 
készítőjével, sem annak jogos felhasználóival szemben. Az Ön kérésére az internetről a Club 
rendszergazdája, 24 órán belül eltávolítja a felvételt.

Nem vállalunk felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, amennyiben azok a 
látogatók felelőtlen magatartásából erednek.

A fenti szabályokat megszegő látogatókat a rendezőség a helyszínről eltávolítja és ebben az esetben a 
belépőjegy érvényét veszíti, így a Club annak árát sem köteles visszatéríteni.


