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Az Esernyős minden jegyárusítással meghirdetett rendezvénye csak megváltott, érvényes jeggyel látogatható. A
megváltott jegy egyszeri belépésre jogosít. A jeggyel való esetleges visszaélés esetén több jegy nem adható ki, a
megváltott jegy egyszer használható fel.
Ingyenes sajtójegy/tiszteletjegy kiadható ügyvezetői engedély alapján, ezt az info@esernyos.hu -ra küldött emailben
tudják igényelni.
Az Esernyős rendezvényein előre meghatározott számú férőhely áll rendelkezésre, amennyiben ez előzetesen elfogy,
úgy utólagos jegy értékesítésére nincs lehetőség.
Minden rendezvény meghirdetett kezdési időpontja előtt 15 perccel engedik be a szervezők a nézőket.
A Kamaraterembe a kávézó felől mehet be a közönség.
A Szindbád Rendezvénytérben ha a színpad az előtérben van, a közönség udvarról érkezhet; ha a coworking iroda felőli
részen van, akkor a tér felől érkezhet a közönség. A szervezők a nézőközönséget előzetesen tájékoztatják a használandó
bejáratokról.
Jegyszedés a rendezvény bejárata előtt történik. A Szindbád Rendezvénytérben megrendezett események során eső, hó
stb. esetén az Esernyős munkatársai felügyelettel egy nézőtértől elválasztott előtérbe engedhetik a nézőket.
Az Esernyős rendezvényeinek látogatása alkalomhoz illő öltözékben, megfelelő viselkedési szabályok betartásával
történhet.
Az Esernyős fenntartja a jogot, hogy a rendezvényre való belépést megtagadja attól a személytől, aki előadás
látogatására alkalmatlan állapotban érkezik, továbbá a rendezvényekről kizárható az a személy, aki viselkedésével
zavarja a nézőket vagy a rendezvényt.
Az Esernyős rendezvényeire étel-ital nem vihető be. Ez alól kivételt képeznek a könnyűzenei rendezvények (Esernyős
Live, Warm-up Udvar), amelyekre a közönség az Esernyős kávézójában vásárolt, és belépéskor a munkatársaknak
megmutatott italokat, ételeket behozhatják a rendezvény terébe és kulturáltan elfogyaszthatják.
Az Esernyős semmilyen felelősséget nem vállal a látogatók által okozott szándékos vagy gondatlanságából eredő
károkért, balesetekért.
Az Esernyős semmilyen felelősséget nem tud vállalni a rendezvényen elveszett, elhagyott, eltűnt vagy eltulajdonított
tárgyakért.
Minden látogatónak bármely olyan rendezvényen való tárgy birtoklása, mely személyekben vagy a berendezésben kárt
okozhat, szigorúan tilos. Amennyiben bármely látogatónál ilyen tárgy van a rendezvényen, a szervezőknek joguk van
eltulajdonítani, illetve biztonságos helyre zárni a rendezvény idejére. Ha a személy ellenkezik ezek átadásánál, az
általános házirendben foglaltak alapján kizárhatják a rendezvényről.
A rendezők fenntartják a jogot bármely rendezvényen készült kép, videó vagy hanganyag internetes vagy nyomtatott
médiában való megjelenítésére, vagy bármely reklámanyagként való felhasználására.
Minden látogatóról kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Ezt a látogatók a rendezvényen való részvétellel elfogadják
és tudomásul veszik. Így az ebből fakadó problémák esetén utólagos kártérítést nem nyújthat be a látogató.
Amennyiben a látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.
A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó
következmények alól!
Semmilyen kárpótlásra nem jogosultak azok, akik bármilyen módon megszegik a házirendet. Ezeket a személyeket a
szervezők jogosultak kizárni a rendezvényről.

Az esemény látogatói a rendezvényre történő belépésükkel és azon történő részvételükkel tudomásul veszik a fenti
szabályokat.
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