
September Fest – Városnapok  
2021. szeptember 3-5. 

Bókay-kert (1181 Budapest, Szélmalom u. 33.) 
 

I. Belépéssel kapcsolatos teendők, információk 
 
A rendezvény az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett ingyenesen látogatható!  
 
A zenés-táncos rendezvények, illetve a zárt térben tartott, vagy 500 főt meghaladó szabadtéren tartott egyéb 
rendezvényeken csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni. A 18 év alattiak is csak védettségi igazolvánnyal 
vagy védett személy felügyelete mellett vehetnek részt ezeken a rendezvényeken. 
A védettség igazolása során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatására 
külön is felhívható. A védőoltást igazoló applikációt ellenőrző szerv vagy személy jogosult az érintett hatósági 
igazolványában és/vagy az applikációban jelzett adatok megismerésére, azzal, hogy az adatokat semmilyen módon 
nem rögzítheti. 
A rendezvényre belépni a belépésre jogosító karszalaggal lehetséges. 
 
Ne állj sorba a rendezvényre belépéskor, már a rendezvény előtt vedd át a karszalagodat!  
 

II. Mikor vehetem át a karszalagot? 
Belépésre jogosító karszalag átvehető 2021. augusztus 30-tól szeptember 3. 12 óráig! 
 

III. Hol vehetem át a karszalagot? 

• Park Uszoda Pénztár (1181 Budapest, Szélmalom u. 33.), minden nap 12-17 óráig. 

• Vilmos Endre Sportcentrum Uszoda Pénztár (1185 Budapest, Nagybecskerek u. 32.), minden nap 10-17 
óráig. 

• Pestszentimrei Sportkastély (1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c.), minden nap 9-20 óráig. 

• Városgazda18 NZrt. Ügyfélszolgálat (1181 Budapest, Baross u. 7.), hétfőn 10-18 óráig, szerdán 8-16 óráig, 
pénteken 8-12 óráig. 

• Bókay-kert főépület, minden nap 9-16 óráig. 

• 2021. szeptember 3., péntek 12 órától a rendezvény befejezéséig kizárólag a rendezvény helyszínén lehet 
átvenni a belépésre jogosító karszalagot (Bókay-kert Szélmalom utcai illetve Margó Tivadar utcai kapuknál). 

 
IV. A karszalag átvétel feltételei és menete: 

• A karszalag átvételét személyesen szükséges intézni! Meghatalmazással karszalag átvétele nem lehetséges! 

• Belépésre jogosító karszalagot az előzetes átvételihelyszínről felhelyezés nélkül elvinni nem lehet!  

• A belépésre jogosító karszalagot a rendezvény végéig jól látható helyen kell viselni, azt a biztonsági szolgálat 
bármikor ellenőrizheti! 

• 18. életévét be nem töltött személy védettségi igazolvánnyal igazolt, koronavírus ellen védett 18. életévét 
betöltött személlyel együtt érkezhet a rendezvényre, számára ebben az esetben nem szükséges sem az 
előregisztráció sem a védettségi igazolvány felmutatása! 

• A rendezvényre önállóan érkező 18. életévét be nem töltött koronavírus ellen védett személy személyi 
igazolvány és védettségi igazolvány felmutatása és leellenőrzése után kaphat a belépésre jogosító 
karszalagot! 

• 12 éven aluliak a rendezvényt csak védettségi igazolvánnyal rendelkező 18. életévét betöltött kísérővel 
látogathatják.  

 
V. Mit vigyek magammal az előregisztrációra? 

• személyi igazolvány, 

• védettségi igazolvány, vagy 

• elektronikus védettségi igazolvány 


