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1. A házirend betartása a rendezvény minden résztvevőjére nézve kötelező, azért minden résztvevő 
személyesen felel. 

2. Az iskola településen belüli elhelyezkedésére is tekintettel; az iskola épületén belül és kívül is 
mindenkor kötelező a kulturált és a település lakóit és egymást sem zavaró viselkedés! 

3. A rendezvény ideje alatt az iskola területén 18 éven aluliak alkoholt nem fogyaszthatnak! Alkoholt 
fogyasztani 18 éven aluli jelenlétében tilos! Alkoholos befolyásoltság alatt az iskolában tartózkodni 
tilos! 

4. Az iskola épületében, udvarán, és bejáratának 5 méteres körzetében tilos a dohányzás! 18. évüket be 
nem töltöttek számára a dohányzás tilos! 18 év felettiek is csak az arra kijelölt helyen dohányozhatnak. 

5. Kábítószer fogyasztása tilos! 
6. Minden felmerülő egészségügyi problémát azonnal jelezni kell a szervezők felé. 
7. Az iskola helyiségeit csak rendeltetésszerűen szabad használni, és olyan rendben kell elhagyni, 

ahogyan az az átvételkor volt. Az esetlegesen okozott károkért a károkozó anyagi felelősséggel 
tartozik. 

8. Az iskola tisztaságának fenntartásában minden résztvevő egyaránt köteles részt venni. Az alvásra 
használt tantermek rendben tartása az ott alvók, a közösségi területek rendben tartása pedig az azt 
használók felelőssége. 

9. Az iskola épületében található dolgokért (pl. iskola, tanárok, tanulók tárgyai) a rendezvény ideje alatt 
felelősséggel tartozunk, ezért a rendezvény ideje alatt az iskola felszerelési tárgyait csak 
rendeltetésszerűen lehet használni, azokat az iskola épületéből kivinni tilos. Az iskola bármely 
helyiségéből másik helyiségébe kipakolt tárgyakat ugyanoda és ugyanolyan állapotban kell 
visszahelyezni, ahonnan azok el lettek véve. 

10. Az iskola területén lévő kiállítási tárgyakhoz nyúlni tilos. 
11. Az iskola vizesblokkjainak állapotára minden résztvevő köteles vigyázni! 
12. Mindennemű, az iskolaépülettel összefüggő meghibásodást azonnal jelezni kell a szervezők felé! 
13. Az iskolában található tornatermet csak tiszta, fehér talpú tornacipőben, vagy zokniban lehet igénybe 

venni, és csak tiszta labdát lehet használni! 
14. Az iskolában található dísztermet csak tiszta cipőben és ruházatban lehet igénybe venni. 
15. Az iskola egész területén (beleértve a udvarát és a tornateremet is) focizni tilos! 
16. A tetőablakra rálépni, ráülni tilos! 
17. A raktárban és a büfében kizárólag a szervezők és az ott feladatukat ellátók tartózkodhatnak, ettől 

eltérni csak a szervezők engedélyével lehet. 
18. 18 éven aluliak az iskola területét csak a szervezők engedélyével hagyhatják el. 
19. A tűzvédelmi szabályok betartása kötelező! 
20. A résztvevőkön kívül más idegen személy az iskola épületében nem tartózkodhat. 
21. A résztvevők által hozott (dísz)fegyvereket a vonatkozó balesetvédelmi előírások és egyéb 

jogszabályok betartásával lehet szállítani, viselni, illetve használni, különös figyelemmel a 
közbiztonságra különösen veszélyes eszközökre vonatkozó jogi szabályozásra. 

22. A résztvevők által az iskola területén hagyott értéktárgyakért a szervezők felelősséget nem vállalnak. 
23. Amennyiben bármely résztvevő fenti szabályokat megsérti, a rendezvényvezető fenntartja a jogot, 

hogy saját döntés alapján a résztvevőt a további részvételből kizárja a részvételi díj megtérítése nélkül. 

 


