VR XPERT Élményház házirend
1. Általános információk
A VR XPERT Élményházat az VR XPERT Kft. üzemelteti.
A VR XPERT Élményház a rendeltetésének és jelen Házirendnek megfelelően használható.
Bármilyen kérdése merülne fel, kérjük forduljon a VR XPERT Élményház csapatának
tagjához.
A VR XPERT Élményház területén belül semmiféle kereskedelmi tevékenység nem
megengedett, beleértve a promóciós, értékesítési tevékenységet és a kereskedelmi célú
felvétel-készítést.
2. A VR XPERT Élményházba történő belépés
A belépésnek a következő feltételei vannak:
1. Foglalás, beleértve különböző nyilatkozattételeket;
2. Stabil fizikai és mentális állapot (lásd alább);
3. Gyermekek védelme érdekében ajánlott, hogy minden kiskorú gyermek felnőtt
kíséretében tartózkodjon az élményház területén, aki a kiskorúak nevében aláírta az
egyéni felelősségvállaló nyilatkozatot.
A VR XPERT Élményház teljes területére tilos étel és ital behozatala, annak a park területén
történő fogyasztása, valamint az egész park területén szigorúan tilos a dohányzás.
A VR XPERT Élményházba tilos nagyméretű táskát behozni. A tároló- és ruhásszekrények
elérhetőek a bejáratnál (kizárólag általános jellegű, személyes tárgyak elhelyezésére
használható, nem szolgál értékes tárgyak tárolására).
Nem megengedett a VR XPERT Élményházba belépni alkohol, gyógyszer, drog vagy más
tudatmódosító szer hatása alatt vagy olyan betegségben szenvedés esetén, amely a VR
XPERT Élményház rendeltetésszerű igénybevételében akadályozhat, vagy amely a
betegségben szenvedő önmagának, harmadik személynek vagy a VR XPERT Élményháznak
aránytalan veszélyt okozhat. A látogatónak rendelkeznie kell a VR XPERT Élményház
felelősségteljes igénybevételéhez szükséges fizikai és mentális adottságokkal, különösen
megfelelő fegyelemmel, önértékeléssel és kockázat-felmérési képességgel.
3. Utasítások követése
A VR XPERT Élményház csapatának bármely tagja által adott utasítás minden körülmények
között betartandó. Az utasítások be nem tartása esetén a VR XPERT Élményházból – díjvisszatérítési és egyéb igény nélkül – felszólíthatják a park elhagyására.

4. Kockázati figyelmeztetés, felelősség
A VR XPERT Élményház szolgáltatásai, azaz a játékok használata balesetveszélyes lehet. Ez
fokozottan igaz, amennyiben a saját fizikai és mentális képességeit túlbecsülve és ezáltal nem
rendeltetésszerűen veszi azt igénybe.
A harmadik személyeket aránytalanul veszélyeztető magatartást jelenteni kell.
A játékokat, berendezéseket saját felelősségére használja.
AVR XPERT Élményház üzemeltetőjének kárfelelőssége csak akkor állhat fent, ha a játékok,
berendezések állapota nem felel meg a biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapot előírásainak.
Az üzemeltető különösen nem felel más vendég magatartásáért.
Mások aránytalanul veszélyeztető magatartását jelenteni kell.
A vendég által okozott kárt köteles a vendég jelenteni, azt megtéríteni.
A nagykorú kísérők teljeskörűen, minden tekintetben felelnek az általuk felügyelt kiskorú
vendégért.
5. Kárigények intézése
Felelősségbiztosítás-technikai okokból esetleges kárigényt egyrészt azonnal a helyszínen be
kell jelenteni, másrészt a kárigényt 6 hónapon belül írásban nevesíteni és számszerűsíteni kell.
6. Kamerák használata, fénykép és videó felvétel készítése
Vendég a VR XPERT Élményházba történő belépéssel, mint ráutaló magatartással is
elfogadja, hogy üzemeltető a VR XPERT Élményház területén csoportos, tömegfelvételnek
minősülő fotókat, csoportos vagy pásztázó jellegű videókat készít, és azokat online (honlap,
facebook, youtube, instagram) felületein felhasználja, valamint azt is, hogy a VR XPERT
Élményház területe kamerás megfigyelés alatt áll. Erre a VR XPERT Élményházba történő
belépéskor külön felhívja a figyelmet.
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