RENDEZVÉNYHÁZ HÁZIRENDJE

Az intézmény használata: Az intézmény rendezvényeit, programjait – a zártkörű
rendezvények kivételével - minden érdeklődő látogathatja, a szabadidő hasznos eltöltése
érdekében igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, infrastruktúráját, egyéb eszközeit.
Az intézmény látogatója elfogadja az intézmény házirendjét.
Az intézmény fenntartja magának azt a jogot, hogy az intézményt teltházasnak minősítse
amennyiben a rendezvények látogatóinak száma eléri az engedélyezett befogadóképességét.
Az intézmény programjain, továbbá az általa szervezett nyilvános eseményeken
fotódokumentációt készít, melyeket nyilvánosan közzé tehet, s melyek gazdasági érdek
nélküli újrafelhasználását a nyilvánosságra hozatal által harmadik fél számára engedélyezi.
Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége.
A rendelkezésre álló eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a
berendezések rongálása tilos! Az okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni. A szándékos
károkozókat az intézmény vezetője kitilthatja az intézményből. Az intézmény területén TILOS
a dohányzás, beleértve a belső udvart is. Dohányzásra kijelölt hely az épület előtt, 5 m-re a
bejárattól.
Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni
szigorúan tilos.
Az intézménybe behozott értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal!
Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. Rendezvény alatt ittassá vált személy a
felszólítására köteles elhagyni az épületet.
Tanfolyamokon, szakkörökön, klubfoglalkozásokon csak az érintett csoport tagjai
tartózkodhatnak.
A foglakozások időpontját a csoport vezetője előre egyezteti az intézmény
munkatársaival, és a megállapodott időtartamot köteles betartani.

A próbatermekben, előadótermekben étel és szeszes ital fogyasztása TILOS. Rendezvények,
társasági események, fogadások alkalmával e kitétel az adott program résztvevői számára
egyéni megállapodás létesítésével módosulhat.
A próbateremben váltócipő használata kötelező.
A termekben gyermek csoport foglalkozása esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.
Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozások ideje alatt a
gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik (anyagi,
erkölcsi) felelősséggel. Felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a
foglalkozásokon.
A próbaterem bérleti díja, egyéb testületi határozat hiányában, 2.000 Ft/óra , amit a
pénztárba kérünk befizetni.
Az intézmény termeinek kulcsait kulcsnyilvántartás kitöltése után felnőtt személy –
továbbiakban felhatalmazott - veheti fel. Kulcsot másnak átadni TILOS.
A látogatók és a helyiségek használói a Házirendet kötelesek betartani és betartatni! Az
intézmény fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az
intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja.

