
RENDEZVÉNY HÁZIREND

Pontosság:
A rendezvény időbeosztása rendkívül szoros, ezért kiemelten fontos, hogy az előadás 
kezdetekor már mindenki a helyén üljön. Kérjük, hogy más konferenciáktól eltérően, itt vedd 
komolyan az előadás kezdetének időpontját!

Figyelem:
Az előadóterem ajtaját az előadás kezdetekor bezárjuk, és a későn érkezőket csak időszakosan 
engedjük be a terembe, hogy az előadó és a közönség is zavartalanul dolgozhassanak.

Regisztráció és karszalag:
A rendezvény a hatályos jogszabályoknak megfelelően kizárólag érvényes védettségi 
igazolással rendelkező személyek által látogatható. Ezért a helyszínen szervezőként kötelesek 
vagyunk a belépők védettségi igazolásait egyenként, személyesen ellenőrizni, és védettségi 
igazolás hiányában a belépést visszautasítani. A sikeres ellenőrzés után a védettségedet jelző 
karszalagot adunk, amit a rendezvény teljes időtartama alatt viselned kell (így mindvégig 
gördülékenyen tudjuk ellenőrizni, hogy ki léphet ki és be a rendezvény területén). 

Az online felületen leadott jelentkezés kizárólag az űrlapon megadott személy számára 
érvényes. Ha a regisztrált résztvevő maga helyett betegség, vagy egyéb okok miatt másik 
hozzátartozó személyre kívánja átruházni a részvétel jogát, ezt helyettese a helyszínen kijelölt 
regisztrációs pultnál szervező egyedi jóváhagyásával és a védettség igazolása mellett kérheti. 
Együttműködésedet előre is köszönjük! 

Jelentkezés visszautasítása:
A regisztrációddal elfogadod, hogy a szervező egészen a rendezvény megkezdéséig 
elutasíthatja a jelentkezésedet, amennyiben az – megítélése szerint – érvényes jogszabályt 
vagy üzleti etikát sért. 

Zaj: 
Az előadások alatt az előadóteremben kérjük, hogy némítsd le a mobiltelefonodat, laptop-odat 
és egyéb elektronikai eszközeidet. 

Felvételek:
Az előadások videó- és hangfelvétele szigorúan tilos! Fotózás az előadóteremben kizárólag a 
szünetekben engedélyezett. A rendezvény ideje alatt a szervezők által megbízott fotós, videós 
és riporter is dolgozni fog. A konferencián való részvételeddel hozzájárulásodat adod, hogy a 
Rólad készült képek, felvétele, illetve a Veled esetlegesen készült interjú publikálására 
kerüljön. 

Szerzői jogok:



A konferencia teljes anyaga a szervezők és előadók oltalma alatt áll. 

Promóció: 
A konferencia helyszínén a kéretlen promóciós anyagok elhelyezése és terjesztése szigorúan 
tilos és a rendezvényről való azonnali kitiltással jár. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne 
ismerkedhetnél bátran, és kérésre (!) névjegykártyákat, egyéb elérhetőségeket adj.  
 
Köszönjük, hogy rugalmasságoddal és együttműködéseddel még a nehezítő 
körülmények idején is támogatod egy magas szintű üzleti kultúra fenntartását! 


