Bar Show 2018 FAQ
Gyakran Feltett Kérdések






ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
MIT NEM VIHETEK BE...?
VAN A RENDEZVÉNY HELYSZÍNÉN...?
UTAZÁS, KÖZLEKEDÉS, PARKOLÁS
EGYÉB FONTOS TUDNIVALÓK

Általános információk
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Mikor van az utolsó kóstolás (last dram)?
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Lehet fotózni a rendezvényen?
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A rendezvény gondol a mozgáskorlátozottakra?
Hol találom az elsősegélynyújtó helyet?
Mit csináljak, ha elvesztettem vagy találtam valamit?

Mikor indul a rendezvény?
A rendezvény kezdete 2018. május 7. (hétfő) 14:00 óra.

Mikor ér véget a rendezvény?
A rendezvény vége 2018. május 7. (hétfő) 21:00 óra.

Mikor van az utolsó kóstolás (last dram)?
Az utolsó kóstolókörre 20:30-kor van lehetőség, ezután az időpont után a kiállítóknak nem áll
módjukban újabb kóstolókat kiadni.

Mikor mehetek be? A rendezvény nyitvatartása?
A rendezvény 2018. május 7-én (hétfőn) 14:00 - 21:00 óráig tart nyitva (utolsó kör 20:30-kor)

Hogyan kérhetek információt?
A helyszínen információs pontot (Infopult) alakítunk ki. Kérdéseire az info@bar-show.hu e-mail
címen is kaphat választ.

Hogyan fizethetek a rendezvényen?
A rendezvényre belépőjegyet elővételben a www.bar-show.hu weboldalon vagy a
www.whiskynet.hu webshopban válthat. A rendezvény helyszínén - az elővételben megváltott
belépőjegyek számától és a rendezvény helyszín befogadóképességétől függően - korlátozott
számban válhatók belépőjegyek kizárólag készpénzes fizetés ellenében. A rendezvényen az
italok kóstoltatása ingyenesen történik, a szakmai előadások és Masterclass szemináriumok
ugyancsak ingyenesen, az előadótermek befogadóképességének függvényében, a helyek
elfoglalása pedig érkezési sorrendben történik. A megváltott, de fel nem használt belépőjegyek.

Lehet fotózni a rendezvényen?
Amatőr fotózásra természetesen van lehetőség saját célra, azonban a programok hivatásos
(eladási, publikálási céllal) fotózásához a rendezők írásos beleegyezése szükséges. Ilyen igény
esetén kérjük vegye fel a szervezőkkel a kapcsolatot az info@bar-show.hu emailcímen.

Gyermekek a rendezvényen
A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a rendezvényt ingyenesen, de felnőtt
kísérővel látogathatják. A 18. (tizennyolcadik) életévüket be nem töltött személyek a rendezvényt
ingyenesen látogathatják, de a rendezvény területén alkoholt nem fogyaszthatnak.

A rendezvény gondol a mozgáskorlátozottakra?
A rendezvényre a mozgásában korlátozott látogatókat is várjuk, az esemény területén speciális
igényekkel rendelkező vendégeinknek külön belépési útvonal áll rendelkezésükre, amelyről a
belépőjegyek értékesítési pontjánál a biztonsági személyzet ad útbaigazítást.

Hol találom az elsősegélynyújtó helyet?
Amennyiben elsősegélynyújtásra van szüksége, kérjük, forduljon kollégáinkhoz az Infopultnál,
akik azonnal értesítik a rendezvényen szolgálatot teljesítő elsősegélynyújtó személyzetet (orvosi
ügyeletet vagy mentőket).

Mit csináljak, ha elvesztettem vagy találtam valamit?
Amennyiben elvesztett valamit, akkor azt először a talált tárgyakat megőrző információs pultnál
keresse, vagy ugyanide adja le, ha Ön talált valamit.

Mit nem vihetek magammal a rendezvény
területére?
A rendezvényre tilos alkoholos italt bevinni, valamint különösen tilos kábítószert, pirotechnikai
eszközt, egyéb üvegtárgyat, 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,
közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.

Van a rendezvény helyszínén...?
...bankautomata? Lehet bankkártyával fizetni a
fesztiválon?
A helyszínen bankautomata nem található. A helyszín közvetlen közelében 4 bankautomata
működik:






K&H ATM, 1051 Budapest, József Attila utca 24.
Budapest Bank ATM, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5.
CIB ATM, 1061 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 5-7.
OTP ATM, 1052 Budapest, Deák tér
OTP ATM, 1052 Budapest, Károly körút 25.

Utazás, közlekedés, parkolás





Hol található pontosan a rendezvény?
Hogyan jutok el a rendezvényre?
Hogyan jutok el a rendezvényre autóval?
Hol lehet parkolni, van őrzött parkoló?

Hol található pontosan a rendezvény?
Akvárium Klub Budapest, 1051. Budapest, Erzsébet tér 12.

Hogyan jutok el a rendezvényre?
Az M1 kisföldalatti és M2, M3 metrójáratok Deák tér állomásától gyalogosan 100 méterre, vagy a
47, 48 és 49-es villamosok Deák Ferenc téri végállomásától gyalogosan 150 méterre.

Hogyan jutok el a rendezvényre autóval?
A helyszín közelében minimális a parkolási lehetőség, így kérjük, hogy a rendezvényt lehetőség
szerint tömegközlekedéssel közelítse meg! Amennyiben a rendezvényen alkoholos italok
kóstolását tervezi, kérjük, ne vezessen gépjárművet a rendezvényről való távozása után egészen
addig, amíg az alkohol a szervezetéből nem távozik és véralkoholszintje a gépjárművezetést nem
engedi!

Hol lehet parkolni, van őrzött parkoló?
Mivel az Akvárium Klubnak saját parkoló szolgáltatási nincs, a közvetlen alatta található Erzsébet
téri mélygarázsban pedig igen korlátozott számban állnak rendelkezésre parkolóhelyek, így
parkolni a rendezvény közvetlen környezetében, csak közterületen lehetséges. Őrzött parkolók a
környéken a Bazilika Mélygarázs a Sas utcában, vagy a Király utca 8. szám alatti Parkolóházban
találhatók.

Egyéb fontos tudnivalók
A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a
beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel
vagy a rendezvényszervezőkkel szemben.
– Kép- és hangfelvételt a programokról csak a rendezők írásos belegyezésével lehet készíteni.
– A Bar Show területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy
reklámtevékenységet folytatni.
– A Bar Show rendezvény területén történt balesetekért a rendezők felelősséget nem vállalnak.
– Felhívjuk figyelmét, hogy kábítószer fogyasztása, birtoklása és terjesztése – a hatályos
törvények szerint – a Bar Show területén is tilos!
– Kérjük, fokozottan vigyázzanak a rendezvény helyszín értékeire, és ne szemeteljenek!
– A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Kérjük, tájékozódjon a Rendezvény Házirendjéről és
Általános Szerződési Feltételeiről!
– Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra!

Kérjük, ügyeljen a felelős alkoholfogyasztásra és csak mértékkel és kulturáltan
fogyasszon alkoholt a rendezvényen!

Jó szórakozást kívánunk!

