Általános szerződési feltételek
A Magyarországi Evangélikus Egyház (székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.; nyilvántartási száma:
EMMI 3/2012, adószáma: 19719483-2-42, továbbiakban: Szervező) rendezi a 12. Szélrózsa Országos
Evangélikus Ifjúsági Találkozót (továbbiakban: Rendezvény), és ezzel kapcsolatosan működteti és
szerkeszti a www.szelrozsatalalkozo.hu honlapot. A honlap lehetővé teszi a találkozó programjainak
megtekintését, hírek és információk követését, valamint az online regisztrációt.
1.
A Felhasználó Szervező regisztrációs felületének használata során regisztrációjával fogadja el jelen
ÁSZF rendelkezéseit. Felhasználó kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és
magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá az online regisztráció igénybevételéhez szükséges adatai
kezeléséhez az ÁSZF-ben, és a Szervező Adatvédelmi Szabályzatában meghatározott körben
hozzájárult.
2.1.
A Rendezvényre online vagy helyszínen lehet regisztrálni. Mindkét esetben a felhasználó adatainak
megadása szükséges.
2.2.
A honlapon vagy helyszínen történő regisztrációt követően van lehetőség a belépőjegy megvásárlására.
2.3.
A honlapon történő regisztrálás esetén a regisztráció végleges befejezését követően megküldött
visszaigazoló e-mailben szereplő tudnivalók alapján, a Szélrózsa 2018 – Regisztráló neve
megjelölésével kell banki átutalás vagy OTP bankban számlára történő befizetés útján teljesíteni a
fizetési kötelezettséget.
2.3.1.
A honlapon történő regisztráció esetén, a regisztráció véglegesítését követően a Felhasználó megadhatja
a számlázási adatokat, amely alapján a Szervező a fizetésről a számlát kiállítja és postán eljuttatja a
Felhasználónak.
2.4.
Helyszíni regisztráció esetén csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
2.5.
Felhasználó az online regisztráció megkezdését követően, a személyes adatok megadása, illetve az „Az
ÁSZF-ben foglaltakat elfogadom”, és „Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat elfogadom”
kipipálását követően e-mailben kap egy linket, amelyen keresztül a már megkezdett, de még nem
véglegesített regisztrációját 8 napon belül tudja módosítani, vagy törölni. Amennyiben Felhasználó a
regisztrációját 8 napon belül nem zárja le, nem véglegesíti, úgy a megkezdett regisztráció elvész.
2.6.
Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat,
amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a
törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését,
nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
2.7.
A regisztráció végleges lezárását követően keletkező fizetési kötelezettséget Felhasználónak 8 napon
belül kell rendeznie a jelen ÁSZF 2.2. pontja szerint. Amennyiben ez a befizetés nem történik meg 8
napon belül, Szervező küld egy emlékeztető e-mailt a Felhasználónak. Amennyiben ezen e-mailt
követően a fizetési kötelezettségét Felhasználó 7 napon belül sem rendezi, regisztrációját töröljük. A

fizetési kötelezettség teljesítését követően a részvétel 2018. július 2-ig történő visszamondása esetén
csak a belépőjegy/belépőjegyek, illetve az ebéd díjának visszautalására van lehetőség, az esetlegesen
megrendelt szoba költségeit Szervezőnek nem áll módjában visszautalni. 2018. július 2-át követően
Szervezőnek visszamondás esetén a részvételi díjat nem áll módjában visszautalni.
2.8.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint
bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve
jogával visszaélnek, így különösen ha tudomása szerint az érintett felhasználói név védjegy- vagy más
típusú oltalom alatt áll, más személy jogos érdekét sérti, trágár, vagy obszcén szó, rasszista, vallási,
nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozást gyalázó, vagy sértő, burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak
tekinthető.
2.9.
A Felhasználó az online regisztrációs rendszeren keresztül egyéni, családi/csoportos, illetve ifi csoportos
regisztráció közül választhat. Rendelhet hetijegyet/napijegyet, ebédet, Szélrózsa vonatjegyet, illetve
foglalhat szállást is (sátorhely, szoba).
2.9.1.
Egyéni regisztráció esetén a lefoglalt szállás alapegysége a férőhely. Az egyéni regisztrálók számára a
rendszer csak szimpla ágyas szobákat ajánl fel. A rendszer garantálja, hogy a regisztráló koedukált
szobába nem kerülhet. Azonban Szervező nem tudja biztosítani minden regisztráló számára a szobatárs
nélküli elszállásolást. A rendszerben a szoba választásakor látható a szoba telítettsége, a szobatársak
adatai azonban nem, tekintettel az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakra azokat a Szervező csak az
adott szállásadónak adja ki.
2.9.2.
Csoportos regisztráció esetén a lefoglalt szállás alapegysége a szoba. A csoportos regisztráció esetén a
regisztráló egy vagy több szobát választhat. A választott szobák összférőhelyeinek száma lehet a csoport
létszámánál nagyobb is, de a fennmaradó helyeket a regisztráló köteles kifizetni. A regisztráló által
lefoglalt szobák más regisztrálónak akkor sem jelennek meg, ha a csoport létszámából adódóan ott még
marad férőhely. Így biztosítjuk, hogy a csoport szobáiba ne kerüljön idegen.
2.9.3.
Az ifi csoportos regisztráció keretén belül regisztráló csoportokat osztályteremben szállásoljuk el. Az
ifi csoportos regisztráció esetén a tagok száma minimum 5, maximum 20 fő lehet. Az osztályterembe
való beosztást a Szervező végzi. Az osztálytermek koedukált szállások lesznek.
3.1.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a rendszer folyamatos üzemeltetése
a Szervező előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szervező mindent megtesz a
zavartalan működés érdekében, ugyanakkor nem garantálja a honlap hibamentes és zavartalan
működését, illetőleg, hogy a regisztrációhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
3.2.
A Szervező jogosult a honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a
szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés
nélkül.
4.1.
A belépőjegyek szabadon átruházhatók. A Felhasználó kijelenti, hogy a belépőjegyét csak akkor adja át
más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-ét és a Rendezvény házirendjét elfogadta,
továbbá a találkozóra történő beléptetéskor ténylegesen belépő nevét előzetesen igazolja a Szervező
regisztrációs pultjánál.

4.2.
A belépőjegyek fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhat, amely védi
a belépőjegyeket a hamisítás ellen. Amennyiben a Szervező, vagy a Rendezvény helyszínén
közreműködő biztonsági szolgálat azt észleli, hogy a belépőjegyeken a biztonsági jelek sérültek,
hiányosak, azokon szándékos rongálás jeleit vélik felfedezni, vagy azokat reprodukáltnak, másoltnak
ítélik meg, a belépőjegyek felmutatójától a Rendezvényre történő belépést megtagadhatják, illetve a
Rendezvény területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történt kitiltás miatt
Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a Szervezővel szemben.
5.1.
A részvételi feltételeket a Rendezvény, illetve a Rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény
házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő résztvevőt a
Szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása, illetve a Rendezvényen tartózkodó résztvevők
zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén
a Szervező kártérítésre nem kötelezhető.
5.2.
A rendezvényre belépést követően, annak a hivatalos lezárást követő véghatáridőig a résztvevő aláveti
magát az ott írt magatartási szabályoknak, így különösen is a bevihető tárgyak és résztvevői
szabályzatnak, a beléptetést és rendfenntartást végző személyek által meghatározott feltételeknek,
minden feltételek miatt is részt vevő velük együtt- és közreműködik a rendezvény zavartalan
lebonyolítása érdekében.
6.
A Szervező fenntarthatja a jogot a fellépő művész személyében, a szereposztásban, illetve a Rendezvény
bármely részletében történő szükséges változtatásra.
7.
Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben
megtartottnak kell tekinteni a Rendezvényt, amennyiben a Rendezvény több mint fele rendben
megtartásra került, illetve a Rendezvény kezdése a Rendezvény tervezett hosszához képest 50 %-nál
kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Szervező jogosult ettől eltérő
szabályokat meghatározni az esőnapra illetve a részben megtartásra került rendezvényekre vonatkozóan.
8.
Felhasználó kijelenti, hogy a Rendezvény látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó
rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.
9.
Kiskorú személy kizárólag a regisztráció során igazolt törvényes képviselői hozzájárulása esetén vehet
részt a rendezvényen. Ezen nyilatkozat letölthető a honlapról.
10.
A Rendezvény résztvevője – minden további feltétel és nyilatkozat nélkül – hozzájárul ahhoz, hogy a
Rendezvényen róla és kiskorú hozzátartozójáról a Rendezvény hivatalos fotósai, médiamunkásai által
a) képmás (fotó, video stb.) és hangfelvétel készüljön,
b) tömegfelvétel estén egyedileg is felismerhető képmás készüljön, amelyen akár az adott személy
kiemelésre kerül.
E felvétel a rendezvény szervezőjének és valamennyi egyházi jogi személyének hitéleti
tevékenységéhez kapcsolódóan felhasználható, többszörözhető és nyilvánosságra hozható, valamint
sugározható.
Az általános szerződési feltétek között tett fenti nyilatkozat az internetes technológia miatt – annak
természetéből fakadóan – vissza nem vonható, és kizárólag a tiltó nyilatkozatot követő időszakra
érvényesíthető.

11.
A Rendezvény résztvevője – minden további feltétel és nyilatkozat nélkül – hozzájárul ahhoz, hogy
amennyiben a találkozón szálláshelyként a Szervező által biztosított szálláshelyek valamelyikét
választotta, az adott szállásadó részére a regisztráció során megadott nevet, telefonszámot, e-mail címet,
lakcímet, illetve személyi igazolvány számot a Szervező kiadhatja.
12.
Fentiek alapján résztvevő a regisztrációval egyidejűleg elfogadja a Szervező Magyarországi
Evangélikus Egyház által meghatározott szabályokat, rendelkezéseket, illetőleg kötelezettséget vállal
annak a Rendezvény megszervezését és lebonyolítását biztosító szabályok önkéntes betartásáért.
Budapest, 2018. május 4.

