HÁZIREND
VR Room és Filmkiállítás
1.

Üzemeltető:
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.

2.

A jegyvásárlással a látogató elfogadja a jelen házirendben foglaltakat.

3.

A házirend legalább egy példánya a VR Roomban és a Kiállítás területén is bárki által
látható helyen kifüggesztésre kerül, az aktuális házirend a www.belvarosimozi.hu
weboldalon is megtalálható.

4.

A VR Roomban is és a Kiállítás területén is minden látogatóra kötelező a Házirend és a
tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált
viselkedés.

5.

A VR Roomban és a Kiállítás területén tilos a dohányzás, valamint minden olyan
tevékenység, amely a mozi szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik,
illetve közerkölcsöt sért. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi-, reklám- vagy
propagandatevékenység végzése tilos!

6.

A VR Room és a Kiállítás kínálata a mozi internetes oldalán (www.belvarosimozi.hu)
megtalálható. A nem a mozi tulajdonában lévő, vagy nem a mozi által megrendelt
médiafelületen közölt információk helyességéért, vagy nem a mozitól származó
bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott
kellemetlenségért vagy kárért a mozi nem vállal felelősséget.

7.

Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a korhatár-ajánlásokat vegyék figyelembe!

8.

A Belvárosi Mozi nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben
keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve az általánosan elvárható
magatartási szabályok be nem tartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a VR
Room és a Kiállítás területén az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
Kérjük Látogatóinkat, hogy a talált tárgyakat a mozi munkatársainak adják át.

9.

A látogató a szolgáltatást kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. A felhívjuk a
látogató figyelmét, hogy a VR élmény szédülést, hányingert vagy rosszullétet is okozhat,
melyért a szolgáltató felelősséget nem vállal. A szolgáltató a látogató által a
szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen elszenvedett balesetekből eredő
felelősségét teljes egészében kizárja.
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10. A szolgáltató teljes egészében kizárja a felelősségét azon esetekben, amikor a
szolgáltatás nyújtása műszaki okok miatt nem teljesíthető (pl.: készülék meghibásodás,
áramszünet, stb.), köteles azonban a vendég részére a szolgáltatásnyújtást vele
egyeztetett módon pótolni.
11. A látogató teljes felelősséggel tartozik a felszerelésben általa okozott esetleges
károkért.
12. A szolgáltatás igénybe vétele során tilos a futni, ugrálni, illetőleg a játékteret a VR
felszerelésben elhagyni. Abban az esetben, ha a vendég oly módon veszi igénybe a
szolgáltatást, hogy azzal saját maga, vagy mások testi épségét, avagy vagyontárgyait
veszélyezteti, az animátor először figyelmeztetésben részesíti, majd kitilthatja a
területről. A vásárló díjcsökkentésre, vagy visszatérítésre nem jogosult.
13. A VR játékokban és filmekben látható tartalomért a mozi nem vállal felelősséget, az
ebből eredendő kárt vagy veszteséget nem téríti meg.
14. Felhívjuk figyelmüket, hogy mozinkban kamerás megfigyelőrendszer működik.
15. A szolgáltatás 9. éves kor alatt nem, 9-12 éves kor között kizárólag aktív szülői
felügyelettel (azaz a szülő folyamatos és közvetlen jelenlétében).
16. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján a szolgáltatásban való
részvételt bármikor bárkinek megtagadja.
17. A vendég a VR Game és Cinema szolgáltatást igénybe veheti – kapacitás függvényében
– közvetlenül a moziban, előzetes bejelentkezés nélkül is. A vendégnek lehetősége van
időpontot foglalni a honlapon keresztül vagy telefonon.
18. Jegyárakról személyesen a mozi pénztárában, vagy online a www.belvarosimozi.hu
oldalon tájékozódhat.
19. Kérjük, még a pénztárnál ellenőrizze jegyét! A pénztártól való távozás után a kiadott,
esetlegesen nem megfelelő időpontra, dátumra kapott jeggyel, a fizetett vagy
visszakapott összegekkel kapcsolatban reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
20. A VR Roomba és a Filmkiállításra kizárólag az adott helyszínre érvényes jeggyel, az
animátor irányításával lehet belépni.
21. Mind a VR Roomban, mind a Kiállítótérben egyszerre maximum 10 fő plusz a személyzet
tartózkodhat.
22. A VR Roomba és a Kiállítótérbe kizárólag visszazárható flakonos italt lehet bevinni. Étel
bevitele és fogyasztása mindkét területen tilos.
23. A látogatás kezdetekor a kézfertőtlenítés kötelező. A használt eszközöket az animátor
vendég távozásakor fertőtleníti.
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24. Kérjük előadás végéig őrizzék meg jegyüket és nyugtájukat!
Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
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