
„Ami Kőszegen történik, az mind szuper dolog.“ 

Jelen házirend a rendezvény bejáratánál, a szervező internetes oldalán a rendezvényre való belépés 
előtt elérhető, megismerhető, továbbá a rendezvény ideje alatt a rendezvény helyszínén a bejáratnál is 
megtalálható. 

A Bor-Korzó  (továbbiakban: rendezvény) területén csak a Tóth Pincészettel (Tóthné Márffy Ildikó E.V. 
9730 Kőszeg, Rákóczi utca 6.; adószám: 62257448-2-38 - továbbiakban: szervező) szerződött 
vállalkozók és azok alvállalkozói, valamint ezek munkatársai, valamint a rendezvény területére történő 
belépésre feljogosító jeggyel (továbbiakban: belépőjegy) rendelkezők tartózkodhatnak. A 
rendezvényterem maximális befogadóképessége 300 fő. 

A látogató a rendezvényre szóló belépőjegy megvásárlásával és a rendezvényre történő belépéssel 
jelen házirendet elfogadja. A látogatót a belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosítja 
a rendezvényre történő belépésre, ha elfogadja a szervező jelen házirendjét és tudomásul veszi, hogy 
annak betartását a rendezők ellenőrzik. A rendezvényre belépni a megváltott belépőjegy szabta 
időpontban (a nyitvatartási idő alatt) és feltételek mellett lehet. A rendezvény 2019. április 13-án 18:00-
kor kezdődik es 21:00-kor záródik. Jegyvásárlásra a rendezvény napján 17:30-20:45 között van 
lehetőség. 

A rendezvényen 18 éves kor alatt ingyenesen lehet tartózkodni, azonban a 18 év alattiaknak 
megkülönböztető karszalagot adunk, mivel őket alkohol tartalmú itallal nem szolgáljuk ki. Eltávolítható 
az a kiskorú, aki szülői felügyelet nélkül tartózkodik a rendezvény területén. A  személyzet jogosult a 
belépni szándékozókat az életkoruk igazolására felhívni – ezt vissza lehet utasítani, viszont ebben az 
esetben a belépést megtagadjuk. 

A jegyek megvásárlásával a látogató tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy fényképek, 
videofelvételek készülhetnek róla, és ezek közlésre kerülhetnek. 

A rendezvény ideje alatt és területén elhagyott értékekért felelősséget nem vállalunk, de a becsületes 
megtalálók által leadott talált tárgyakat tulajdonosa beazonosítás után visszakapja. 

A rendezvény teljes területén nyílt láng használata és a dohányzás tilos! Dohányozni a kijelölt 
dohányzóhelyeken megengedett. 

A rendezvény területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi, 
vendéglátóipari vagy reklámtevékenységet folytatni. Hasonlóképpen bármilyen csoportos aktivitást is 
csak a szervezők engedélyével lehet végezni. 

A rendezvény szervezői nem szeretnének programváltozást, de fenntartják ennek jogát. A program 
esetleges változása miatt a jegy ára nem igényelhető vissza a pénztártól való távozás után. 

A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk, azonban előfordulhat vis major eset, amikor a hatóságok 
rendkívüli helyzetre hivatkozva megtiltják a rendezvény bizonyos szakaszaiban az üzemelést, a 
programok megtartását, hogy elkerülhetők legyenek személyi sérülések, károk. Ezen változásokért a 
szervezők nem tudnak felelősséget vállalni. 

A borkorcsolyák a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesülete felajánlása. 

Kövess minket! 

Borozz együtt barátaiddal, csatlakozz a Kőszegi Bor online közösségéhez, hogy sose maradj le 
semmilyen friss hírről, eseményről, valamint, hogy a barátaid is a legkönnyebben értesüljenek a te 
élményeidről. Használd a #Koszeg és az #koszegibor hashtageket! 

 


