
Suzuki Világrekord Nap 2018
RENDEZVÉNYSZABÁLYZAT

Köszönjük, hogy meglátogatod rendezvényünket, amelyhez ez úton is jó szórakozást kívánunk! Az 
esetleges félreértések elkerülése érdekében kérünk, olvasd el a rendezvény látogatóira vonatkozó 
szabályzatot!

Köszönjük közreműködésedet!

BELÉPTETÉS

- A rendezvényre való belépésre kizárólag a szervezők által kijelölt beléptetési pontokon kerülhet sor. 
  Mind a motorkerékpárral (Suzuki és más gyártmányú), mind az autóval érkező vendégek számára, 
  külön kijelölt behajtási és parkolási helyet biztosítunk. 
- A belépés mindenki számára ingyenes. 
- A Guinness rekordkísérleten csak Suzuki motorkerékpárral érkezők vehetnek részt. 
- A motorkerékpárral érkező vendégek és utasaik számára, akik a Guinness rekordkísérleten, valamint 
  a programokon kívánnak részt venni regisztráció kötelező. A regisztráció kizárólag a Felelősségvállalási 
  nyilatkozat együttes kitöltésével elfogadott, amelyet követően mindenki karszalagot kap. Ez jól láthatóan 
  viselni kell a csuklón és bármikor ellenőrizhető a biztonsági személyzet vagy egy szervező/segítő által.
- A karszalag csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha a látogató elfogadta a rendezvény 
  házirendjét és tudomásul veszi, hogy a rendezők annak betartását ellenőrzik.
- Elveszett vagy megrongálódott karszalagot a rendezők csak ismételt regisztrációt követően 
  tudnak pótolni.
- Amíg rajtad van a karszalag bármennyiszer ki és bejöhetsz, de minden egyes belépésnél újra fel kell 
  mutatnod a szervezőknek, segítőknek!
- A rendezvényen való motorkerékpáros részvétel, a járművezetéshez szükséges kategóriájú, érvényes 
  jogosítványhoz kötött, ezért 18 éven aluli motorvezetők a Guinness rekordkísérletre, illetve a 
  vezetéstechnikai tréningen és pályamotorozáson való részvételre nem jogosultak. 
- A vezetéstechnikai tréningen és pályamotorozáson való részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött.
  https://hungaroring.hu/suzukivilagrekordnap/. A regisztrációt a helyszínen is meg kell erősíteni, legalább 
  az időpontot megelőzően 30 perccel. 
- A Vezetéstechnika és Pályamotorozás program felszabaduló helyeire regisztrálni a helyszínen, a fenti 
  regisztrációs sátorban fél órával az időpont előtt lehet. 
- A programokra előzetesen történt online regisztrációk automatikusan törlésre kerülnek, amennyiben a 
  Guinness rekordkísérlet időbeli módosulása ezt megköveteli. 
- Képanyagot bárki készíthet a rendezvényen és publikálhat.  
- A rendezvényt minden korosztály látogathatja, szívesen látunk mindenkit!



- Szúró-vágó eszközt vagy egyéb fegyvert behozni TILOS!
- A rendezvény területén a dohányzás csak az erre kijelölt helyen engedélyezett, nyílt láng használata TILOS!
- Az illegális szereket használókat vagy akinél ilyet találunk, átadjuk a hatóságnak!

BELÉPTETÉS

ÁLTALÁNOS HÁZIREND

A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok 
megsértéséért járó következmények alól!

A szervezők és a biztonsági személyzet speciális megkülönböztető jelzést viselnek. Az utasításaikat 
feltétel nélkül követni kell. A rendzavarás kizárást és/vagy feljelentést vonhat maga után.

A szervező jogosult olyan személyeket kizárni a rendezvényről, akik megszegik a házirendet, más 
látogatókat a viselkedésükkel vagy megjelenésükkel zavarnak. Az így kizárt személyek semmilyen 
kártalanításra nem jogosultak.

A rendezvény területére üveget vagy bármilyen veszélyes, sérülést okozható tárgyat bevinni tilos! 
A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben okozott károkért, 
amennyiben azok a látogatók felelőtlen magatartásából erednek.

A látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes helyszínek kiürítésére illetve 
bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.

EGYÉB

- A Szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.
- A Szervező nem vállal felelősséget az elveszett vagy eltűnt tárgyakért.

Bármilyen kérdés vagy kérés esetén a regisztrációs sátrakban tartózkodó kollégák tudnak segíteni. 

Azokat a részvevőket, akik ezeket a szabályokat megszegik, a rendezvény szervezői figyelmeztethetik 
és az eset súlyosságának függvényében akár véglegesen is eltávolíthatják a rendvény területéről.


