A KINCSEM PARKBAN
A KORONA VÍRUS MIATTI KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK IDEJÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

A Kincsem Parkban érvényes hatályos Házi rend és Látogatási szabályokat, a korona vírus miatti
korlátozó intézkedések időtartamára az alábbi intézkedésekkel egészítjük ki.
1. a telepre történő belépést nem kívánjuk korlátozni (amennyiben erre, külön jogszabály nem
kötelezi a Kincsem Nemzeti Kft.-t), a folyamatos tréning üzem működés fenntartását tartjuk
szem előtt.
2. a kijárási korlátozás értelmében és ennek időszakában, a Teherportai kapu bezárásra kerül,
20:00 órakor és legkorábban 05:00 órakor kerül kinyitásra. A két időpont közötti időben a
telepre belépni gyalogosan vagy gépjárművel csak kivételes esetben van lehetőség, kizárólag
munkavégzés, vagy veszélyhelyzet miatt. (kivétel: a Kincsem Park alkalmazottak
munkavégzés céljából)
3. a telepen való tartózkodásnak életkori vagy cél szerinti külön korlátozásai nincsenek. A
telepre belépők az érvényben lévő jogszabály szerinti korlátozás hatálya alá esnek. Annak
betartása kötelességük, megszegése esetén a jogszabályban megjelölt következményekkel
kell számolniuk. (maszk viselés szabályainak betartása, távolság tartási szabályok
alkalmazása, csoportosulás elkerülése, rendezvénytartási tilalom, stb.)
4. a versenyek zárt kapuk mögötti megtartása érdekében, a versenyeket megelőző időszakban
minden a versenyben nem (akkreditált) tényleges feladatot ellátó telepi bérlő, istálló
személyzet köteles segíteni a versenyszervező munkáját azzal, hogy lehetőség szerint a az
első futam előtt 2 órával a telepet elhagyja, vagy a zártkapus verseny időtartama alatt a
bérleményét nem hagyja el. Az utolsó futam után azonnal lehetséges a telepre történő
belépés, illetve korlátozás nélküli munkavégzés.
5. a zárt kapus versenyekre történő belépés előzetes akkreditálás alapján lehetséges melyet a
versenyben érintett versenyló trénere küld meg a Kincsem Park részére kizárólag e-mailban.
(zartversenynap@kincsempark.hu)
Nincs akkreditálási kötelezettsége, Versenyszervező és Versenyrendező belépőkártyával
rendelkező munkatársainak, illetve az adott versenynapon nevezett versenylovak,
trénereinek, hajtóinak/ lovasainak. A versenynapon érintett tréner csak az adott napon
érintett versenylovakhoz rendelt istállószemélyzet és ló szállító személyzetet köteles
jelenteni..
A zárt versenynapokon, a Kincsem Parkban lóversenyekre fogadás nem köthető, az étterem
és büfék zárva tartanak. Galopp versenynapon az üzemi büfé/mázsaházi büfé tart csak
nyitva, az aulában lévő egy toalettel együtt.
A fenti szabályok a rendkívüli helyzet fennállásáig érvényesek a Kincsem Park (1101
Budapest, Albertirsai út 2-4.) területén, 2020. november 11-től.

Kincsem Nemzeti Kft.

