
Tisztelt Látogató! 

Üdvözöljük a GAZPROM HUNGARIAN OPEN-en! 

Kérjük, tartsa tiszteletben a Gazprom Hungarian Open ATP Torna („Esemény”) házirendjét, továbbá a 
Szervezők (Magyar Tenisz Szövetség, a játékvezető csoport tagjai és egyéb tisztviselők, a szponzorok, 
illetve a többi szervezésért felelős szervezet, és a hozzájuk tartozó munkavállalók és alvállalkozók) által 
adott instrukciókat. Igyekszünk élményét biztonságossá és maradandóvá tenni, ehhez nagyra becsüljük 
együttműködését, türelmét és megértését. 

Az Eseményre való belépéssel Ön a következőket fogadja el: 

1. Az Eseményen résztvevők tudomásul veszik és elfogadják, hogy a belépés és az Eseményen 
történő részvétel kizárólag saját felelősségre történik, és az Eseménnyel összefüggően 
elszenvedett bármely esetleges veszteség, kár, sérülés vagy költség - tekintet nélkül 
felmerülésének körülményeire - az ő kockázata. A résztvevők kifejezetten lemondanak az 
Eseménnyel összefüggésben esetlegesen felmerülő mindenfajta követelésükről a Szervezőkkel 
szemben.   

2. A résztvevők kizárólag a számukra kijelölt bejáratokon keresztül léphetnek be az Eseményre.  
3. Az Eseményre történő belépéskor minden személy biztonsági ellenőrzésen vesz részt. 
4. Az Eseményre hozott táskákat bármikor ellenőrizhetik, ezek mérete belépéskor nem 

haladhatja meg a 35x35x45 centimétert. A nagyméretű táskák megőrzésére az erre kijelölt 
tárolóban van lehetőség, további díjazás nélkül.  

5. Felhívjuk a figyelmet, hogy a következő tárgyakat tilos az Eseményre bevinni: 
 Bármilyen nem átlátszó lezárt csomag 
 Üveg palackok vagy dobozos üdítőitalok 
 Illegális tudatmódosító szerek 
 Alkohol 
 Aeroszolos termékek és a játék megzavarására alkalmas hanghatásokat imitáló 

eszközök 
 Kerékpár 
 Videó kamerák (ipari, felvevő készülékek) 
 Minden engedély nélküli reklám vagy promóciós anyag 
 Bármilyen fegyver 
 Lézereszköz 
 Állatok 
 Minden olyan tárgy, amelyet a Szervezők saját belátásuk szerint oda nem illőnek vagy 

veszélyesnek minősítenek. 
6. Az alkoholos befolyásoltság alatt álló személyeket az Eseményről kikísérik. 
7. Saját kényelme érdekében, kérjük, tartsa tisztán az Esemény helyszínét. 
8. Kérjük, tartsa tiszteletben a játékot. Játék alatt ne lépjen be vagy hagyja el az emelvényt, és 

maradjon csendben. 
9. Tilos az Esemény helyszínéről a meccsek alatt reklám, fogadás vagy szerencsejáték céljából 

eredményeket vagy statisztikai adatokat gyűjteni, terjeszteni, továbbítani, közzétenni vagy 
közvetíteni.  

10. A jegy személyes használatra jogosít és azt a Szervezők indokolt esetben azonnal bevonhatják. 

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.  

Köszönjük támogatását, és együttműködését. Kellemes szórakozást kívánunk! 


