Megközelítés / Közlekedés
A Debrecen Drive főbejárata a Nagyerdei körút és a Pallagi út kereszteződése felől
közelíthető meg. A rendezvény közvetlen közelében korlátozott a parkolóhelyek
száma. Mindenkit arra buzdítunk, hogy a tömegközlekedést válassza. A közlekedés
biztonsági szabályokat kötelező betartani! Autóba, kerékpárra, motorra vagy egyéb
járműre ülni minimális alkoholos állapotban sem szabad!

Belépőjegyek
A belépés 3 éves kor alatt ingyenes. 3-14 éves korig gyermekjegyet kell váltani 1500
Ft-ért, 14 éves kor felett a felnőttjegy 2500 Ft-ba kerül. A családi jegy 7000 Ft, amivel
2 felnőtt és maximum 3 gyermek tud bejönni. Minden játék használata benne van a
jegyárban. A Crazy 5k Sprint óriás akadálypályát egy napijeggyel csak egy
alkalommal lehet használni.
Az életkor igazolására alkalmas iratok: TAJ kártya, útlevél, diákigazolvány, személyi
igazolvány, anyakönyvi kivonat vagy annak másolata. Ha a 3 éves kort semmivel
nem tudják igazolni, akkor a szervezők magasságkorlátozást alkalmaznak.
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fogyatékossággal élők ingyenesen vehetnek részt a rendezvényen, a kísérőjüknek
nem áll módunkban ingyen belépőt biztosítani.

Nyitás, zárás
A Debrecen Drive első programeleme a Night Drive 2022. május 27-én. A Night Drive
külön jeggyel látogatható. Kapunyitás 27-én, 19:00 órakor. Night Drive kezdés 20:30.
2022. május 28-én a rendezvény 09.00 órakor nyit és 19.00 óráig tart nyitva. A
második napon, május 29-án a rendezvény szintén 09.00 órakor nyit és 18.00 óráig
tart nyitva.
Jegyek érvényessége
A megvásárolt jegyek az adott napra szólnak!
A belépőjegy megvásárlásával a rendezvény vendégei automatikusan elfogadják a
rendezvény házirendjét.

Karszalag
Mindenkinek, aki belép a fesztivál területére, karszalagot kell viselnie. Az elővételben
megváltott jegyeket karszalagra a helyszínen be kell váltani, az nem átruházható.
Sérült, elveszett karszalagot nem áll módunkban cserélni, illetve pótolni. A
karszalagok UV tintával vannak ellátva. Az UV festék elfolyása is sérült karszalagnak
minősül.
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készpénzmentes fizetési móddal üzemel.
Fizethetsz paypass-os bankkártyával és UniPass kártyával.
A főbejárati jegypénztárnál előre feltöltött Unipass kártyát vásárolhatsz, a
feltöltőponton pedig tetszőleges összeggel töltheted fel a kártyádat.
A kártyáról el nem költött pénzt a feltöltőpontban és a jegypénztárban is
visszaválthatod.
A kártyák visszaváltása a Debrecen Drive nyitvatartási idejében a helyszínen
történik. A rendezvényt követően a kártyákat 2022. szeptember 30-ig a Nagyerdei
Víztoronyban lehetséges visszaváltani (munkanapokon 10:00-16:00 óra között) vagy
használhatók azokon a rendezvényeken, ahol UniPass kártyával is lehet fizetni.
Kártyakaució: 500 Ft
UniPass ÁSZF: https://unipass.hu/oldal/fizetesi_rendszer_aszf

Repohár
A Debrecen Drive területén a vendéglátóegységekben RePohár-rendszer működik.
A RePohár ára 400 Ft. A RePohár vissza nem váltható, de italvásárlásnál új pohárra
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vendéglátóhelyen vagy rendezvényen, ahol szintén RePohár rendszer működik.

Befogadóképesség
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előírásokkal összhangban, az adott helyszín maximális kapacitásának elérésekor a

szervezők - a biztonsági szolgálat koordinálásával – korlátozhatják az adott
rendezvény területre történő bejutást.

Mit nem lehet bevinni a Debrecen Drive-ra?
A Debrecen Drive-ra mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat szigorúan tilos
behozni. A hatályos jogszabályok szerint a vendégek nem tarthatnak maguknál
közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágóélű kés,
rugóskés, gázspray stb.), ez szabálysértésnek minősül. Magyarországon mind a
könnyű, mind a kemény drogok fogyasztása és birtoklása is büntetendő cselekmény,
ezért a Debrecen Drive-ra is szigorúan tilos a behozatala! A rendezvényre petárdát,
rakétát, bármiféle pirotechnikai eszközt, ütő-, vágóeszközt, fegyvert, üvegtárgyat,
szeszes italt, valamint kereskedelmi mennyiségű élelmiszert bevinni szigorúan tilos!
A rendezvényre – vendégenként - maximum 1,5 literes felbontott üdítő hozható be.
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Orvosi szolgálat
A rendezvényen folyamatos mentőügyelet működik.

Egyéb fontos tudnivalók
A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. Minden résztvevő, aki a felvételeken
megjelenik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel
nem léphet fel sem a rendezőkkel, sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos
felhasználóival szemben. A rendezvényen kép- és hangfelvételeket, valamint
drónfelvételt csak a rendezők előzetes írásbeli beleegyezésével lehet készíteni.
További kérés, kérdés esetén a kapcsolat@debrecendrive.hu címen kérhető
tájékoztatás. A rendezvény területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos
bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni. A rendezvény területén
kívül történt balesetekért a rendezők felelősséget nem vállalnak. Fiatalkorúakat és
ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálunk ki.

Kérjük, fokozottan vigyázzanak a természeti értékekre, és ne szemeteljenek! A
rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk. Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és
egymásra!
A belépőjegy tartalmazza a kiállítási kínálat, a Drive Show-k megtekintését és a
programokon való részvételt, azok terheltségétől függően!
A Drive Katlanban korlátozott az álló- és ülőhelyek száma! A helyszínen lehetősége
van garantált ülőhely-jeggyel biztosítania a helyét a Drive Show-ra.
Minden show előtt 1 órával GARANTÁLT ÜLŐHELY-JEGYET vásárolhat a soron
következő drive show-ra.
Garantált ülőhely ára: 1000 Ft / fő
Show kezdés előtt 5 perccel el kell foglalnia az ülőhelyét! Műsor kezdés előtt 5
perccel az el nem foglalt helyeket felszabadítjuk!

A programváltoztatás és a kiállítási kínálatban történő változtatás jogát fenntartjuk.

