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A rendezvény házirendje
Ezúton is köszönjük érdeklődésedet a Beauty Forum Szakkiállítás és Vásár iránt, részvételed esetén
pedig jó szórakozást kívánunk! Az esetleges félreértések elkerülése érdekében kérünk, olvasd el a
rendezvény házirendjét, amit minden látogató köteles betartani.
A rendezvény célja
A rendezvény elsődleges célja, hogy platformot biztosítson a szépségipari szakemberek részére az
újdonságok megismerésére. A rendezvényt jegyvásárlás ellenében nem szakmabeliek is
látogathatják.
Jegyvásárlás és belépés
A belépés a szakmai látogatók számára ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A szakmai regisztrációs
szelvény csak kitöltve és aláírva érvényes. A szelvény mellé kérjük a helyszínen felmutatni a szakmai
végzettséget igazoló bizonyítványt, oklevelet, ez feltétele a rendezvény ingyenes látogatásának. A
regisztrációs adatlap aláírásával a látogató automatikusan elfogadja a szervező adatvédelmi
szabályzatát, melyet a helyszínen is, valamint a www.beauty-forum.hu/adatvedelem webcímen is
elérhető. A megadott adatok kezelési jogát Látogató a későbbiekben bármikor visszavonhatja.
A belépés ingyenes a szervező által meghívott vendégek, a kiállítók számára is.
Belépő vásárlása szükséges abban az esetben, ha a látogató nem szakmai vendég. A belépőt a
bejárati pénztárnál (Beauty Iroda) lehet megvásárolni.
A látogatók karszalagot kapnak, ami feljogosít az aznapi belépésre, ezt a regisztrációs pultnál illetve a
bejáratoknál helyezik fel, jól látható helyre. A karszalagot, annak meglétét vagy épségét bármikor
ellenőrizheti egy segítő vagy szervező.
A karszalag egy napi belépésre jogosít, az adott napon korlátlan számú be- és kilépésre.
A karszalag vagy a belépő más személyre nem átruházható.
Látogató a karszalag viselésével automatikusan elfogadja a rendezvény házirendjét, és vállalja, hogy
betartja azt.
A karszalag eltávolítása után a rendezvényre a látogató már nem tud visszatérni.
Abban az esetben, ha a látogatónak érvénytelen a karszalagja (szakadt, megragasztott, másik
rendezvényre való), a látogató köteles elhagyni a rendezvény területét.
Az érvényes belépőjeggyel (karszalaggal) nem rendelkező és/vagy az általánosan elfogadott
magatartásszabályokat sértő, agresszív, kifejezetten ittas, vagy bódult állapotban lévő személyek a
rendezvény területéről kivezethetők. A kivezetett személyek a belépőjegy árának visszatérítésére
nem tarthatnak igényt.
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Média szabályzat
A rendezvényen képanyag kerül rögzítésre, amely a későbbiekben felhasználásra kerül. A rendező
fenntartja a jogot az általa a rendezvényen készült képek, videók vagy hanganyagok internetes vagy
nyomtatott médiában történő megjelenítésére, és reklámanyagként való felhasználására. A
látogatókról és résztvevőkről kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Ezt a látogatók a
rendezvényen való részvétellel elfogadják és tudomásul veszik. Az ebből fakadó problémák esetén
utólagos kártérítést nem nyújthat be vendég, kiállító, látogató. Szervező a rendezvényen készült képés hanganyagokat az Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően kezeli, tárolja, és osztja meg harmadik
féllel. További információ: www.beauty-forum.hu/adatvedelem oldalon, illetve a helyszínen, a
Beauty irodában.
Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.
Forgatási engedély
Filmforgatás / reklámfilm készítése az egyes standokon és a kiállítás teljes területén kizárólag a
Szervező előzetes, írásbeli
engedélyével lehetséges. Engedély nélküli forgatás esetén a szervező jogosult a filmforgató csoport
tagjait a rendezvény területéről eltanácsolni.
Reklámanyagok
Kiállítási anyagokat, nyomtatványokat és reklámanyagokat csak a bérelt standon lehet kiállítani,
azokat sem a bejáratoknál, sem a vásár területén engedély nélkül tilos osztogatni. A standon kívüli
reklámok elhelyezése – molinó, tábla – csak a szervező előzetes engedélyezésével, a szervező által
kijelölt helyen lehetséges. A kiállításon alkalmazott reklámok csak akkor engedélyezettek,
amennyiben más kiállítók érdekeit nem sértik, ha nem ütköznek törvényes előírásokba vagy
közízlésbe, illetve nem világnézeti és nem politikai karakterűek.
A szervező jogosult visszautasítani olyan reklámanyag kiadását és kiállítását, amely kifogásolásra
adhat okot, és ezt a reklámanyagot lefoglalhatja a rendezvény idejére. Mozgó, hangos reklám és
termékbemutató, valamint beszédhangnál erősebb hangosítás a standokon – amely a többi kiállítót
zavarhatja – nem engedélyezett. Amennyiben e szabályozásokat figyelmen kívül hagyják, a
szervezőnek jogában áll közbelépni, és változtatásokat követelni. Mindezek mellett mindenféle zene
lejátszásához engedély szükséges, az érvényes szerzői jog előírásoknak megfelelően, melynek
költsége a kiállítót terheli.
A rendezvényen kizárólag azon jogi és természetes személyek folytathatnak kereskedelmi és/vagy
marketingtevékenységet, akik erre szervezőtől írásos engedélyt kaptak. Ennek hiányában szervező
jogosult e személyt a rendezvény elhagyására felszólítani.
Biztonság és elsősegély
A szervező nem vállal felelősséget, amennyiben bármely sérülés vagy káreset a látogató vagy egyéb
résztvevő gondatlan viselkedése miatt történik.
A látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes helyszínek kiürítésére illetve
bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.
Minden látogatónak bármely olyan rendezvényen való tárgy birtoklása, mely személyekben vagy a
berendezésben kárt okozhat, szigorúan tilos. Ezek többek között az alábbiak: kések, töltött
lőfegyverek, szúrásra és vágásra alkalmas tárgyak, üveg, illetve méretükből, állapotukból vagy
tömegükből eredően veszélyes tárgyak. Amennyiben bármely látogatónál ilyen tárgy van a
rendezvényen, a szervezőknek vagy az általuk megbízott biztonsági szolgálatot ellátó személyzetnek
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joga van eltulajdonítani, illetve biztonságos helyre zárni a rendezvény idejére. Ha a személy ellenkezik
ezek átadásánál, kizárható a rendezvényről.
Amennyiben a rendezvény látogatója vagy látogatói veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti
veszélyforrást észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely
tagját vagy tagjait azonnal kötelesek értesíteni.
Amennyiben a látogató vagy kiállító olyan magatartást mutat, mely a Szervező érdekeit sérti, illetve a
rendezvény lefolyását zavarja, Szervező vagy az általa megbízott biztonsági szolgálatot nyújtó
személyzet jogosult az illetőt a rendezvényről eltanácsolni, szükséges esetben kikísérni a
rendezvényről.
A helyszín tűzvédelmi szabályait a minden a rendezvényen jelenlévő személynek be kell tartani. A
tűzoltó készülék hozzáférhetőségét biztosítani kell.
Magatartás
Látogató tudomásul veszi, és magatartásával tiszteletben tartja, hogy a rendezvényen szakmai
előadások, bemutatók, kezelések zajlanak. Azokat sem hangos beszéddel, telefonálással vagy egyéb,
zajjal vagy veszélyes tevékenységgel nem zavarja meg. A székeket fenntartjuk azoknak, akik az
előadásokat hallgatják. A folyosók blokkolása szigorúan tilos!
Egyéb/ Általános házirend
A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok
megsértéséért járó következmények alól!
A rendezvényt minden korosztály látogathatja. A rendezvény semmilyen korhatáros programot nem
tartalmaz.
Semmilyen kárpótlásra nem jogosultak azok, akik bármilyen módon megszegik a házi rendet. Ezeket a
személyeket a szervezők jogosultak kizárni a rendezvényről.
A rendezvény egész területére állatok bevitele tilos.
A rendező a műsorváltozás jogát fenntartja.
A szervező semmilyen felelősséget nem tud vállalni a rendezvényen elveszett, elhagyott, eltűnt vagy
eltulajdonított tárgyakért.
A rendezvény külső és belső területén a szemetelés tilos!
A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely
mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
Minden látogatóra vonatkozik a Beauty Forum Budapest szakkiállítás házirendjében előírtak
betartása. Ez elérhető online, www.beauty-kiallitas.hu oldalon, valamint a helyszínen kifüggesztve.
A rendezvény területén az árusítás, szórólapozás illetve bármilyen reklámtevékenység szigorúan
engedélyköteles. Ennek megszegése feljogosítja a szervezőket, hogy kizárják az adott személyt a
rendezvényről.
A színpadra csak a fellépők vagy szervezők utasítására vagy engedélyére lehet a látogatóknak
fellépni.
Az illegális szereket használókat, vagy akinél ilyet találunk, kizárjuk a rendezvényről és átadjuk a
hatóságnak!
Az esemény látogatói a rendezvényre történő belépésükkel és azon történő részvételükkel
tudomásul veszik az alábbi szabályokat. Bármiben bizonytalan vagy, esetleg kérdésed lenne, kérjük, a
Beauty Irodában érdeklődj.
Kérjük, vigyázzatok egymásra és magatokra! Köszönjük közreműködésedet! Jó szórakozást!
Szervező: Health and Beauty Business Media Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 95., Telefon: 00 36
1 457 0067, E-mail: info@health-and-beauty.hu, www.beauty-kiallitas.hu
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