FŰRE LÉPNI SZABAD!
A MILLENÁRIS PARK HÁZIRENDJE
- KIVONAT –
Szeretettel látunk mindenkit a Parkban.
A tiszta, rendezett környezet fenntartása érdekében kérjük, hogy tartsák be az alábbi szabályokat!
Köszönjük együttműködésüket.

A Millenáris MAGÁNTERÜLET, amelynek üzemeltetője a Millenáris Nonprofit Kft. (www.millenaris.hu;
millenaris@millenaris.hu). A Park naponta 6.00 órától 23.00 óráig, november 1-jétől március 1-jéig
6.00 órától 21.00 óráig látogatható (a nyitvatartás
rendezvények idején ettől eltérhet).
A Parkba történő belépéssel a Látogató elfogadja
a Házirendet, amelynek betartását az Üzemeltető
ellenőrzi és biztonsági szolgálattal ellenőrizteti. A
Millenáris teljes területén térfigyelő kamerarendszer működik.
Dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni a Millenáris területén csak fokozott figyelemmel, mások
zavarása, valamint szemetelés nélkül lehetséges,
illetve az 1. sz. függelék szerinti területeken –
vagyis a játszóterek, a tópartok és a függőkert környezetében – szigorúan tilos.
A Park tisztán tartása közös érdekünk. Kérjük, ne
szemeteljen! A hulladékot a Parkban elhelyezett
szemetesekbe dobja! A cigarettacsikk is szemét! A
falakra, a kiállítási tárgyakra és az egyéb felületekre firkálni vagy ragasztani, azokat bármilyen módon rongálni vagy szennyezni tilos.
Kérjük, tartózkodjon mások zavarásától! Tilos a
hangos zenehallgatás, a kavicsdobálás, a szeméremsértés, mások pihenésének bármilyen módon
történő megzavarása. A Park füves területein tilos
bármilyen tárgy leszúrása vagy cövekelése.
Alkoholt, szeszes italt vásárolni és fogyasztani csak
a Millenáris területén található vendéglátó egységekben, vagy a rendezvények alkalmával (a kijelölt
standokon vásárolt szeszes italt, a rendezvényre
épített vendéglátóhelyeken) lehet.
A Millenáris teljes területére kutyát és más élő állatot behozni tilos. Ez alól kivétel az igazolvánnyal
rendelkező segítő állat.
A Park területén kerékpározni tilos. A kerékpártárolókban elhelyezett kerékpárokért és egyéb eszközökért, valamint a területre behozott tárgyakért
felelősséget nem vállalunk. Kerékpárt elhelyezni
(tolva!) csak a kerékpártárolóban szabad.
Gördeszkázni, görkorcsolyázni, rollerezni, motorozni, elektromos közlekedési eszközt használni
tilos. Gépjárművel behajtani csak az Üzemeltető
előzetes engedélyével, a kijelölt útvonalakon lehetséges.
14 éven aluli gyermekek a Parkot és a rendezvényeket csak felnőtt felügyelete mellett látogathatják. A
Zöld Péter játszóteret kizárólag 2-14 éves korú gyermekek használhatják. A Kis Rókus utcai játszóteret
kizárólag 3 év feletti gyermekek használhatják, 14
év alatt szülői felügyelettel vagy felnőtt kíséretében.

A tó vizébe lépni, abban fürdeni, játszani vagy bármilyen egyéb tevékenységet folytatni, illetve a befagyott tó jegére lépni veszélyes és tilos. A tóból
horgászni, halat kifogni, elvinni vagy a tóba bármilyen állatot beletenni szigorúan tilos.
A halakat és a vadkacsákat kizárólag a kihelyezett
haletető automatából vásárolt eledellel szabad
etetni. A Park területén a galambok etetése tilos.
Csoportos szabadidős foglalkozás vagy sporttevékenység, illetve gazdasági-, kereskedelmi- és reklámtevékenység folytatása az Üzemeltető előzetes,
a millenaris@millenaris.hu e-mail címen keresztül
kérhető írásos engedélyével vagy Területhasználati Megállapodással lehetséges.
Sajtó-, kereskedelmi- vagy reklám céllal csak előzetes, a sajto@millenaris.hu e-mail címen keresztül
kérhető írásos engedély alapján lehet forgatni, felvételeket készíteni.
Nyílt láng használata tilos. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység kizárólag az Üzemeltető előzetes,
a millenaris@millenaris.hu e-mail címen keresztül
kérhető írásos engedélyével lehetséges.
Tilos a Park területére behozni tudatmódosító
szert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat,
graffiti készítésére alkalmas eszközt, illetve bármilyen, a közbiztonságra veszélyes tárgyat.
A Millenáris területéről eltávolítható vagy kitiltható
az a személy, aki megszegi a Házirend szabályait.
A három alkalommal eltávolított személy végérvényesen kitiltható.
A Millenáris területén felejtett tárgyakat a „C” épület (főbejárat) portáján lehet leadni, illetve keresni.
A talált tárgyakat az Üzemeltető maximum 1 hónapig tárolja.
Az installáció (függőkert) 14 éven aluli gyermekek
számára csak szülői felügyelettel vagy felnőtt kísérettel látogatható. Elzárt, korláttal, kerítéssel vagy
kordonnal körülvett területre belépni tilos! Az installáción dohányozni tilos! Az installáción mindenki
csak saját felelősségére tartózkodhat!
A házirend teljes változatát itt olvashatja:

https://millenaris.hu/storage/dokumentumok/Millenaris_hazirend.pdf

