Magyar:

HÁZIREND
A Madamba történő belépés szabályai:
● A szórakozóhely területére bárki beléphet, aki betöltötte 18. életévét
és azt minden kétséget kizáróan bizonyítani is tudja érvényes,
felismerhető hatósági igazolvánnyal, illetve a kormányrendelet
értelmében érvényes védettségi igazolvánnyal vagy EESZT
alkalmazással rendelkezik.
● Szkennelt, telefonnal lefotózott és/vagy fénymásolt személyi okmányt
nem áll módunkban elfogadni.
● Nem léphet be a MADAM területére, aki szemmel láthatóan alkohol
vagy drog befolyása alatt áll vagy kulturálatlan viselkedést tanúsít.
● Amennyiben a belépésre jelentkező személynél bármilyen veszélyes
eszköz van, vagy korábban viselkedése miatt kikísérték őt (vagy
társaságát), úgy a beengedés megtagadható.
● Amennyiben a személyzet a bent szórakozókra nézve veszélyesnek
ítéli a belépésre jelentkező(ke)t, a belépés megtagadható.
● A belépés minden esetben egyszeri belépésre jogosít.
● Aki a vendégekkel, személyzettel szemben agresszíven viselkedik,
minden további nélkül eltávolítható a szórakozóhelyről.
● Szintén eltávolítható az, aki jogszabályba vagy törvénybe ütköző
magatartást tanúsít vagy viselkedésével zavarja a többi vendég
zavartalan szórakozását.
● Élelmiszer, alkoholos és nem alkoholos italok bevitel egyaránt tilos,
megőrzésükért a MADAM személyzete nem vállalja a felelősséget.
● A MADAM-ban dress code és face control működik. A MADAM a
beléptetés jogát fenntartja. A beléptető személyzet dönt minden
egyes vendég esetén a bejutásról.
● A ruhatár használata őszi-téli időszakban kötelező!

● Az ruhatárban felejtett tárgyat 2 hétig tudjuk tárolni, ennek lejártát
követően nem áll módunkban megőrizni őket.
Nem alkalomhoz illő ruházat esetén a belépés megtagadható:
● Bármilyen sportruha, sportcipő, sportmez, fejpánt, fejkendő, ujjatlan
trikó.
● Sátánista, halálfejes, csontvázas, metálos, anarchista, egyéb az
előzőkben felsoroltakhoz hasonló öltözet.
● Zsebes és/vagy kamuflázs térdnadrág.
● Vietnámi papucs (balesetveszélyes a tánctéren törött üvegek miatt).
● Nagy kiterjedésű tetoválás az arcon vagy nyakon.
● Bármilyen megbotránkoztató vagy másokat sértő öltözet.
● Szakadt, büdös, rendezetlen, kopott öltözet.
● Punk frizura és/vagy punk öltözet.
● A megfelelő öltözetről a beengedő személyzet jogosult dönteni!
Vendégeink a MADAM-ba való belépéssel elfogadják a házirend
szabályzatát.

Angol:

The rules of the entrance to MADAM:
○ Please note that you can only enter the club area with the
official vaccination card, we suggest taking this into account
when booking a table! If you do not have a plastic card or the
EESZT application, we will not be able to refund the service fee
on the spot.
○ Everyone on the site of the nightclub can enter who is over 18
and can prove it without any doubt with a valid and

recognizable official identity card. We can not accept scanned
and/or photocopied personal documents.
○ In case somebody is apparently under the influence of alcohol
or drugs, or behave improperly, can not enter the club,
○ If any person who has been admitted to the entry has any
dangerous equipment or has been escorted out as a result of
his/her behavior, may not be allowed to (re)enter the club,
○ If the staff members consider the entry to be dangerous to the
fellow guests, entry may be refused,
○ Entry in each case entitles you to a single entry,
○ Those who behave aggressively with the guests and staff can
be removed from the nightclub,
○ Food, alcoholic and non-alcoholic beverages are prohibited,
Madam’s personnel are not responsible for their preservation,
○ Dress code and face control work in our club. Madam reserves
the right to be admitted,
○ The use of cloakroom and safe deposit box to protect the
values is highly recommended.
○ We can store the forgotten items in the cloakroom for 2 weeks,
after that we can not further store them.
In case of inappropriate clothing, entry may be refused:
○ Any sportswear, sport shoes, sports jersey, headband,
headkerchief, sleeveless t-shirt,
○ Satanist, deadheaded, skeletal, metal, anarchist, and any other
clothing similar to the ones mentioned previously,
○ Pockets and/or camouflage knee-pants,
○ (Vietnamese) slippers – it can be dangerous on the dance floor
due to broken glasses,
○ Large tattoo on the face or neck,
○ Any offensive clothing,

○ Torn, stinky, not proper, worn out clothes,
○ Punk hair and/or punk clothing,
○ The Madam staff is entitled to decide about the suitability of the
clothing to enter the club and not the guest is in charge about
the decision.
Our guests accept the policy rules by entering the MADAM.

