
Fontos tudnivalók: 
 
  
Kedves Barátunk! 
 
Ez itt az Index.hu 20. születésnapi rendezvénye, amit a Dürer Kertben tartunk 2019. május 
16–17-én. 
 
Az eseményre volt kollégáink és hírlevélre feliratkozott támogatóink személyre szóló 
meghívót kaptak, a fennmaradó helyekre 2019. április 24-től lehet jegyet vásárolni a 
tixa.hu-n. A helyszínen nem lehet jegyet vásárolni, ezt kizárólag online, a tixa.hu oldalán 
teheted meg. 
 
Jegyárak: 
Csütörtöki napijegy: 3000 Ft 
Pénteki napijegy: 3000 Ft 
1 napos támogatói jegy ajándékcsomaggal: 8000 Ft 
2 napos támogatói jegy ajándékcsomaggal: 10 000 Ft 
 
Felhívjuk figyelmedet, hogy belépéskor a jegyen szereplő vonalkódot olvassuk le. A jegyet 
nem kell feltétlenül kinyomtatnod, elég, ha az okostelefonod képernyőjén bemutatod a 
bejáratnál. Leolvasható vonalkód nélkül nem áll módunkban beengedni! Kérjük,  ha 
kinyomtatod a jegyed,  ügyelj arra, hogy  az azon szereplő vonalkód jól látható, 
nyomtatóhibáktól mentes legyen! 
 
A rendezvényen a Dürer Kert házirendje érvényes. A belépéssel ezt elfogadottnak tekintjük. 
http://www.durerkert.com/hu/informaciok/hazirend/ 
 
Felhívjuk figyelmedet, hogy a rendezvényen, illetve a koncertekről készült felvételeken te is 
feltűnhetsz. A a Dürer Kert területére való belépéssel hozzájárulsz, hogy rólad a közönség 
részeként videófelvétel vagy fotó készüljön, és hogy ezt a felvételt felhasználjuk az Index 
anyagaiban. 
 
A rendezvényt eső esetén is megtartjuk. 
 
A helyszínen  ajándékpult fog működni, ahol indexes tárgyakat lehet venni támogatói áron. 
 
Azzal, hogy regisztrálsz a rendezvényre, és megadod a nevedet és az e-mail-címedet, 
hozzájárulsz ahhoz, hogy az Index ezeket a személyes adataidat a rendezvényen való 
részvételed biztosítása céljából kezelje. Tájékoztatunk, hogy ezeket a személyes adataidat 
továbbítjuk a TIXA Hungary Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 58., 
cégjegyzékszáma: 04-09-012827; adószáma: 24813064-2-04) részére, amely kiállítja és 
e-mailben elküldi számodra a belépőjegyet. Az Index adatkezelési irányelveiről egyebekben a 
https://index.hu/adatvedelem/ linken tájékozódhatsz. 
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Reméljük, minden felmerülő kérdésedre választ kapsz az index.hu/20 oldalon. Ha mégsem, 
keress minket az index20@mail.index.hu emailcímen! 
 
 
Szeretettel várunk programjainkon! Jó szórakozást kívánunk! 
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