ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg az Andreas
Kereskedelmi Stihl Kft. (a továbbiakban Stihl) által szervezett Stihl Timbersports
Champions Trophy rendezvényen (a továbbiakban Rendezvény) a magánszemély
vendégeknek (a továbbiakban Vendég) a Rendezvényen való részvételi feltételeit,
valamint a Stihl és a Vendég (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező
jogviszonyból eredő valamennyi jogot és kötelezettséget. Jelen ÁSZF rendelkezései
minden esetben irányadók a Szerződő Felek közötti jogviszonyra. Jelen ÁSZF mellékletét
képezi a Stihl Timbersports Champions Trophy Házirendje. Jelölt melléklet az ÁSZF
elválaszthatatlan részét képezi, mely a http://stihl.hu/timbersports/info.html aloldalon
megtekinthető és nyomtatható.

I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1./ A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időkeretek között és feltételek
mellett lehet.
2./ A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a
rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a
látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a Rendezvény területét.
A karszalag másra át nem ruházható. Elsősorban a kézen hordott karszalag számít
érvényesnek, de indokolt esetben a karszalag más olyan végtagon is viselhető, ahonnét
az sérülésmentesen nem kerülhet eltávolításra. A sérült – átragasztott, elvágott,
megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. –
karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Stihl nem pótolja vagy
cseréli. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Stihl eljárást indít.
3./ A Stihl a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra,
hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen
tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt,
robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt,
továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést,
gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot,
csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori
jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott,
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Rendezvényen – az erre vonatkozó feltételek mentén – lehet kempingezni, bizonyos,
egyébként megszokottnak minősülő kempingeszközök a Rendezvény speciális adottságai
miatt nem megengedettek. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény
területére nem léphet be.

4./ A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. Az ÁNTSZ
által elrendelt hőségriadó esetén (ásvány)vizet a személyes szükségletek kielégítéséhez
ésszerűen szükséges mennyiségben lehet bevinni a Rendezvény területére, egyébként a
Látogató egy darab, legfeljebb 2,5 liter űrtartalmú PET palackban jogosult bevinni
palackozott vizet vagy üdítőt. Műanyagkannát a Látogató csak üresen jogosult bevinni a
Rendezvényre. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi
mennyiségben bevinni a Rendezvények területére. Élelmiszer esetében kereskedelmi
mennyiségnek számít a személyes szükségletek kielégítéséhez ésszerűen szükséges
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mennyiségnek számít a 2 karton (20 doboz) cigarettát, a 10 doboz szivarkát és (mérettől
függetlenül) 10 szál szivart meghaladó mennyiség.
5./ A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú
cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú
cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
6./ A Rendezvény területére a Stihl által kiadott engedély nélkül járművel behajtani tilos.
Behajtási engedéllyel rendelkező személyek is kötelesek a KRESZ előírásait teljeskörűen
betartani a Rendezvényen. A Rendezvény megközelítéséhez javasolt a tömegközlekedési
eszközök, valamint a taxi-szolgáltatás igénybevétele.
7./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető
kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint
szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő,
pórázon vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes
rágcsálófajták, stb.) léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által. A házi
kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, a Stihl javasolja azok
otthonhagyását, vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény
területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: (i) érvényes
oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, (ii) egyedi azonosító
(olvasható tetoválás vagy mikrochip), (iii) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a
Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.
A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a
házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi,
hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles
tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a
Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Stihl fenntartja
magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát,
továbbá a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és a Rendezvény biztonságos lebonyolítása
érdekében a rendelkezéseknek nem megfelelő állatok kitiltására.
A Stihl javasolja, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő
kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén
a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a
fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját

tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a
Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a
kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt
szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya
bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés
során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni
a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató
köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely
mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy
sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek
óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Stihl kéri a Látogatóktól, hogy a
szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.
2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt
készíthetnek a Stihl, valamint a Stihltől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek,
Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései
szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a
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megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag
kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül,
úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak
készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan,
átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Stihl, valamint a Stihltől
engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a
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hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató
részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is
tudomásul veszi, hogy a Stihl a Rendezvényt rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és
képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten
sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a
Rendezvényt vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTubeon keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság
tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti
megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a
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készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Stihl
előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és
hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve
kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat
beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Stihl

kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat
megszegik.
3./ A Rendezvény területén a Stihl előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle
gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
4./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas
személyeket

szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos

jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény
területén is tilos, azt a törvény bünteti.
5./ A Rendezvény területén a Stihl megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró
közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A
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veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek
eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám
megadásával – a közönségszolgálati irodán teheti meg.

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1./ A Stihl kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget
vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok
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2./ A Rendezvényt a Stihl rossz idő esetén is megtarthatja. A Rendezvény vagy annak
adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Stihl a hatóságok
kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
3./ A Stihl a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
4./ Orvosi segítségnyújtás - A Fesztivál területén folyamatos elsősegély-nyújtás és orvosi
ügyelet működik. Ezen szolgáltatás igénybevétele nem a Jegy ellenében, hanem a
társadalom-, egészség- vagy utazásbiztosítás útján, vagy fizetés ellenében történik.
5./ Termékek és Szolgáltatások - A Fesztiválon ingyenes és visszterhes termékekhez és
szolgáltatásokhoz egyaránt hozzá lehet jutni. Vendég vállalja, hogy minden visszterhes
termékért és szolgáltatásért fizet, felelősséget vállal minden vételár és díj kellő időben
történő megfizetéséért. Vendég
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