A KIÁLLÍTÁS LÁTOGATÁSI RENDJE
1. A kiállítás a hét minden napján látogatható.
2. Részletes információ a nyitva tartásról a www.kockakiallitas.eu honlapon és a pénztáraknál
hozzáférhető.
3. A kiállítás belépődíj-köteles. A jegyek árai a pénztáraknál és a www.kockakiallitas.eu
honlapon találhatók.
4. A kiállításra a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít, a beengedő kapun történő belépést
követően már nincs lehetőség ugyanazzal a jeggyel visszatérni.
5. A jegyvásárló köteles megőrizni a jegyét a kiállításról történő kilépésig.
Jegytípusok
a. reggeli jegy
b. délutáni jegy
c. esti jegy
d. „2 + 2 és több” jegy: min. 4 fő (ebből max. 2 felnőtt)
e. hétvégi jegy
Gyermekeknek 95 cm-es magasságig a belépés ingyenes.
Látogatói Szabályzat
1. A kiállítás területén a gyerekek csak nagykorú személyek felügyelete mellett
tartózkodhatnak. Amennyiben a gyerekeket felnőtt kísérőjük a kiállítás területére felügyelet
nélkül engedi be, a felelősség őt terheli.
2. A kiállítás megtekintése alatt kérjük betartani a kiállítást felügyelő munkatársak kéréseit,
figyelmeztetéseit. Kérjük, figyeljenek a vitrineken látható figyelmeztető információkra.
3. A kiállítás szervezője a fenti szabályok be nem tartásáért károkozás esetén nem vállal
felelősséget.
4. A kiállítótérben észlelt meghibásodásokat, rongálásokat vagy a kiállítási tárgyak esetleges
sérüléseit kérjük haladéktalanul jelezzék a kiállítás munkatársainak.
5. A kiállító fenntartja magának a jogot, hogy azon kiállítási tárgyakat, amelyek
meghibásodtak vagy rongálás következtében megsérültek, a karbantartás idejére kivonják a
kiállítás működéséből, amely nem jelenthet alapot a jegyár teljes vagy részleges
visszatérítésére.
6. A kiállítás szervezője fenntartja magának a jogot, hogy ideiglenesen korlátozhatja a jegyek
árusítását.
7. A kiállítás látogatóinak tilos a berendezések rongálása és más látogatók testi épségének
veszélyeztetése.
8. A kiállítás szervezője nem vállal felelősséget a látogatók rendkívüli egészségügyi
problémájáért, továbbá nem vállal felelősséget anyagi veszteségeikért.
9. A kiállítás területére ételt és italt behozni tilos.
10. A kiállítás szervezője nem vállal felelősséget a kiállítás területén hagyott személyes

tárgyakért és értékekért.
11. A Kiállítás területén nincsenek mellékhelységek. A mosdók a Kiállításnak helyet adó
épületben találhatók.
12. A gyermekek kísérői felelősséggel tartoznak az általuk felügyelt gyermekek viselkedéséért,
és az általuk a kiállítási tárgyakban és installációkban okozott tudatos károkozásért,
rongálásért.
A Látogató Szabályzat elérhető a www.kockakiallitas.eu internetes oldalon, továbbá a kiállítás
jegypénztáraiban.
A belépőjegy megvásárlásával a látogatók elfogadják a Látogató Szabályzatot, valamint ezáltal
kötelezik magukat ennek betartására.
Köszönjük együttműködését, és fantasztikus élményeket kívánunk!

