
Dohányzás kizárólag az arra kijelölt helyen megengedett!

A rendezvény területén (továbbiakban: terület) tüzet gyújtani és nyílt lángot használni tilos!

Kérjük, mindenki vigyázzon a saját és embertársai testi épségére!

Kiskorú/cselekvoképtelen/korlátozottan cselekvoképes személy (továbbiakban: gyermek) a rendezvény területére 
kizárólag felnott/cselekvokepes személy (továbbiakban: kíséro) kíséretében léphet be.

A területen található játékokat, szórakoztató és élményprogramokat, mindenki saját felelosségére veheti 
igénybe.Gyermek esetében  a kíséro a felelosségviselo!

A 2019. szeptember 27-ei Múzeumtól múzeumig – vonattal rendezvényre vonatkozó adatkezelési tájékoztató 
a rendezvény területén a beléptetési pontoknál, illetve a www.atomeromu.hu, valamint a 
www.muzeum.atomeromu.hu nyilvános weboldalakon mindenki számára megismerheto. A rendezvényen való 
részvétel feltétele az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerése.

A rendezvény területére történo belépésével minden résztvevo kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban 
foglaltakat megismerte, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy róla a rendezvény ideje alatt, illetve azzal 
kapcsolatosan az MVM Paksi Atomeromu Zrt. megbízásából kép- és hangfelvétel (fotó, videó stb.) készüljön, és 
azokat az MVM Paksi Atomeromu Zrt. a társasági kommunikációs tevékenysége során az adatkezelési 
tájékoztatóban megjelölt módon felhasználhassa.

A rendezvény területére történo belépésével minden kíséro kijelenti, hogy a kíséretében lévo, 
16. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a szüloi felügyeleti jog gyakorlója — az adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltak ismeretében — kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy a gyermekérol a rendezvény 
ideje alatt, illetve ahhoz kapcsolatosan az MVM Paksi Atomeromu Zrt. megbízásából kép- és hangfelvétel 
(fotó, videó stb.) készüljön, és azt az MVM Paksi Atomeromu Zrt. a társasági kommunikációs tevékenysége 
során az adatkezelési tájékoztatóban megjelölt módon felhasználja.

A területen ideiglenesen elhelyezett építményekben és berendezési tárgyakban (sátrak, felfújható játékok, 
padok stb.) kárt tenni tilos!

Szélsoséges idojárás esetén a szükséges védoeszközökrol (naptej, esernyo, esokabát) minden résztvevo 
maga gondoskodik. Kedvezotlen idojárás esetén a programváltozás jogát fenntartjuk!

Kérjük ügyeljen a terület tisztaságára!

A területre történo belépéssel a résztvevo kijelenti, hogy a Házirendet megismerte és köteles annak betartására.
A területre történo belépéssel a kíséro kijelenti, hogy tudomásul veszi, hogy a kíséretében lévo gyermek 
vonatkozásában is köteles a Házirend betartásáról gondoskodni.

Paks, 2019. szeptember 27.
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