Házirend
Intézmény megnevezése:
Vörösmarty Mihály Művelődési Központ
Az intézmény nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 7.30-20.00 óra (rendezvényhez igazodva hosszabodhat)
Szombaton és vasárnap: rendezvényekhez igazodva
Az intézmény használata:
 A VMMK rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitva tartási időben - zártkörű rendezvények kivételével - minden
érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, infrastruktúráját, egyéb eszközeit.
 A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás, ill. adott programra szóló összeg befizetése. Az
intézmény

fenntartja

azt

a

jogot,

hogy

amennyiben

a

rendezvények

látogatóinak

száma

a

hivatalos

befogadóképességet eléri, akkor a házat megteltnek minősítse.
 A belépőjegy megváltásával az intézmény látogatója elfogadja annak házirendjét.
 A VMMK területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
 Az intézmény teljes területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra kijelölt hely az
épület előtti terület, 5 méterre a bejárattól.
 Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan tilos.
 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 VMMK épületeibe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal!
 Ittas egyének az intézményt nem látogathatják, a rendezvény alatt itassá vált személy a rendező felszólítására köteles
elhagyni az épületet.
 Az intézményben étel és szeszes ital fogyasztása TILOS! Rendezvények, társasági események, fogadások alkalmával
ez az adott program résztvevői számára módosulhat.
 A színházterembe, rendezvényterembe ételt és italt bevinni TILOS!
 A ruhatár nyitva tartásakor annak használata kötelező!
 A termekben gyermek csoportok esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.
 Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozások ideje alatt a gyermek csoportok tagjainak testi
épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik (anyagi, erkölcsi) felelősséggel. Felnőtt csoport esetében mindenki saját
felelősségére vehet részt a foglalkozásokon.
 Az intézmény termeinek kulcsait az információszolgálatnál található kulcsnyilvántartás kitöltése után felnőtt veheti fel,
majd a foglalkozást követően kötelező ugyanott leadni. Kulcsot másnak átadni TILOS!
 A színházterembe – próbák esetén – utcai cipővel belépni TILOS!
 A nyitva hagyott termekben az értékekért felelősséget nem vállalunk!
 A látogatók és a helyiségbérlők 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.
Bonyhád, 2014. szeptember 1.

Juhász Józsa
igazgató

