Budapesti Sportszolgáltató Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.

FOTÓSZABÁLYZAT
VÁROSLIGETI MŰJÉGPÁLYA
A Városligeti Műjégpályán jegyes fotózás, kismamafotózás, kreatív és esküvői fotózás, reklám-,
katalógusfotózás, kereskedelmi, illetve üzleti célú kép-, videó-, drón- és hangfelvétel, valamint bármilyen média
(újság, magazin, televízió, youtube csatorna stb) számára kép-, videó-, drón- és hangfelvétel készítése, a felvétel
közzététele csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött szerződés és az Üzemeltető által megállapított térítési
díj megfizetése mellett lehetséges.
1.

ÜZEMELTETŐ: a 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. szám alatt fekvő Városligeti Műjégpálya üzemeltetője a
Budapest Főváros Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú
Nonprofit Kft (www.bsk.sport.hu)

2.

A SZABÁLYZAT TERÜLETI HATÁLYA: Jelen szabályzat kiterjed a Városligeti Műjégpálya épületegyüttesére, és
kültéri területére, így a Műjégpályához tartozó Városligeti tórészre, az ún. középső tómederre (a továbbiakban:
Csónakázótó), a jégpályákra, a sétányra, a Vajdahunyad vára előtti kerítés belüli területre és a híd alatti területre is,
és az épület előtti lépcsőkre.
A fotószabályzat nem terjed ki:
a Műjégpálya déli szárnyában található, a Csónakázótó Kft. által üzemeltetett Városliget Café étterem és bár
helyiségeire és az étterem Olof Palme sétányra nyíló teraszára (www.varosligetcafe.hu),
a Csónakázótó Kft. által bérelt Díszteremre, kivéve ha az Üzemeltető eseti használatában van,
az északi szárnyban található Budapest Info helyiségére.

A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI HATÁLYA: Műjégpálya és a Csónakázótó látogatói, vendégei, helyiségeinek bérlői és
szolgáltatásainak igénybe vevői a Műjégpálya területére lépéssel, illetve a Csónakázótó használatával elfogadják a
Műjégpálya házirendjét, jelen szabályzatát, valamint biztonsági és adatvédelmi szabályait.
4. A Műjégpálya és a Csónakázótó területe nem közterület. A Műjégpálya a katasztrófavédelmi hatóság által
felügyelt fokozottan veszélyes üzem, amelynek területén biztonsági kamerarendszer működik.
5. Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet, selfiebotot és minden egyéb eszközt csak saját felelősségre lehet a
sportlétesítmény területén használni. Az Üzemeltető nem felel a Műjégpálya és a Csónakázótó területére bevitt
eszközökért és felszerelésekért.
6. A felvételek nem sérthetik Budapest Főváros Önkormányzatát, az Üzemeltetőt, illetve azok szerződéses
partnereinek, munkavállalóinak, illetve a sportlétesítmény látogatóinak és szolgáltatásainak igénybe vevőinek
személyiségi jogait.
7. A felvételek készítése nem akadályozhatja vagy zavarhatja a sportlétesítmény üzemeltetését, így különösen tilos
üzemi területre lépni vagy a munkagépek útvonalát használni, illetve a korcsolyázást, sportolást akadályozni.
8. A hatályos jogi szabályozás értelmében a Műjégpálya és a Csónakázótó területén tartózkodó személyekről csak
azok beleegyezésével készíthetnek felvételeket és tehetik közzé azokat. Kiskorú esetében a törvényes képviselőnek
kell engedélyeznie a felvétel elkészítését és közzétételét is. A Műjégpálya és a Csónakázótó látogatói a
sportlétesítmény területére lépéssel elfogadják, hogy az Üzemeltető kép- és hangfelvételeket készíthet és tehet
közzé honlapján, közösségi oldalain, illetve a Városligeti Műjégpályáról szóló promócióban, melyeken mint látogatók
feltűnhetnek. Az érintett kifejezett írásbeli kérelmére az Üzemeltető az érintett arcát kitakarja.
9. A sportrendezvényeken tilos és balesetveszélyes és versenyzők szemébe vakuval villantani.
10. A Műjégpálya és a Csónakázótó magánterület és drónmentes övezet. Tilos a korcsolyázókat és a
sportrendezvények résztvevőit drónnal vagy más pilóta nélküli légi járművel megzavarni vagy balesetveszélyes
helyzetet előidézni. Légi felvételek készítésére és közzé tételére, az Üzemeltetővel előzetes kötött írásbeli
megállapodás keretei között van mód.
11. A fotózás/forgatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani formanyomtatvány kitöltésével a n.pongo@mujegpalya.hu
e-mailcímre Pongó Nelli marketing menedzser részére a fotózás, illetve forgatás előtt. Az Üzemeltető a kérelmet
megküldi Budapest Főváros Önkormányzat Sajtó Főosztályának. A kérelem alapján Üzemeltető árajánlatot és
szerződés-tervezetet küld kérelmezőnek. A fotózás, illetve forgatás csak az Üzemeltetővel kötött megállapodás
birtokában és a fotózás térítési díjának megfizetését követően kezdhető meg.
3.

Budapest, 2018. november 07.

