„Müpa zenei VR játék”
használati szabályzat
1. A Müpa zenei VR játék üzemeltetője a Müpa Budapest Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Müpa),
a játék minden eleme a Müpa tulajdonát képezi.
2. A játékot 2017. december 3-ától a Cifra Palota című rendezvény ideje alatt, 10:00 és 13:00
óra között vehetik igénybe az érdeklődők.
3. A játék használatához tartozó területen a nem megfelelő magaviseletet tanúsító látogatókat
a biztonsági személyzet kikísérheti.
4. A játék 6 éves kortól 12 éves korig használható kizárólag szülői/kísérői engedéllyel, a
szülő/kísérő által jegyzett anyagi felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával. A szervezők teljes
mértékben és kifejezetten kizárják a felelősségüket az olyan sérülésekért, illetve károkért,
amelyek a felhasználóknak a jelen Szabályzatban foglaltakkal, illetve a játékot üzemeltető
személyzet instrukcióival ellentétes vagy azoknak nem megfelelő, felróható magatartásából
erednek. A felhasználók által okozott szándékos vagy gondatlan károk miatt felmerülő
költségeket a szervezők a károkozó, illetve a felügyeletét és a képviseletét ellátó szülő/kísérő
felé átháríthatják, ők az okozott kárért teljes felelősséggel tartoznak.
5. A játék használatának további feltétele az előírt biztonsági előírások betartása, melyekről az
üzemeltető személyzet a használat megkezdése előtt szóban tájékoztatja a felhasználót.
6. A játékot üzemeltető személyzet megállíthatja a játékot, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a
felhasználó nem biztonságosan használja a játékot. A megállítás folyamatáról az üzemeltető
személyzet hangosan, és érhetően tájékoztatja a felhasználót.
7. A játék használata a kiskorú felügyeletét és képviseletét ellátó szülő vagy kísérő által a
Felelősségvállalási Nyilatkozat elfogadásával, azaz aláírásával lehetséges. A nyilatkozatot a
játékot üzemeltető személyzet biztosítja a kiskorú felügyeletét és képviseletét ellátó személy
felé.
8. A játékot egy időben kizárólag 1 felhasználó veheti igénybe.
9. A játékot csak a 6. életévét betöltött látogató használhatja.
10. Egy felhasználó többször is használhatja a játékot, azonban az üzemeltető személyzet az
érdeklődők számának függvényében korlátozhatja az ismételt részvétel számát.
11. A játékot érkezési sorrendben lehet kipróbálni.

12. A helyszínen a játék használata közben, ill. a játéktér közvetlen környezetében mozgó-, és
állóképes felvételek készülnek. Aki a játék használatára kijelölt területen és annak
környezetében tartózkodik, valamint a játékot használja, működteti, hozzájárul, hogy felvételek
készüljenek róla, és azokat a Müpa digitális és egyéb felületein felhasználja. A felhasználó jogi
képviselőjének beleegyezésével minden további anyagi és egyéb követeléséről lemond.
13. A játékról és annak üzemeléséről bárki szabadon készíthet álló- és mozgófelvételeket.
14. A Müpa zenei VR játék használatával (és a felelősségi nyilatkozat aláírásával) a felhasználók
(a szülők, illetve kísérőik, a saját, valamint az általuk képviselt kiskorú nevében) hozzájárulnak
ahhoz, hogy a szervezők kép- és/vagy hangfelvételt (fotó, videó) készítsenek róluk, és
képmásukat a Müpa a kommunikációs felületein a későbbiekben korlátozás nélkül
felhasználhassák a Müpát, illetve a programjait, tevékenységét hirdető kommunikációs
felületeken.
15. A szervezők fenntartják a jogot, hogy az aktivitás ideje alatt a Müpa zsenei VR játék
üzemelési idejét megváltoztathassák.

