Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár
Házirend
1. Az intézmény közösségi és kulturális célokat szolgál, védelme, berendezésének,
felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata a tisztaság és a rend megóvása minden
látogató érdeke és kötelessége.
2. Az intézményt, kulturális szolgáltatásait a nyitvatartási időben a zártkörű és belépődíjas
rendezvények, részvételi díjas tanfolyamok, kiscsoportos foglalkozások kivételével minden
érdeklődő látogathatja, igénybe veheti, amennyiben megjelenésével és viselkedésével a
művelődési házban zajló programot, a többi látogatót nem zavarja.
3. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyváltás vagy a részvételi díj
befizetése.
4. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó
képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse.
5. Az épületben minden látogatónak - közösségi és társas élet szabályainak megfelelő
kulturált magatartást kell tanúsítania, alkalomhoz illő öltözékben, tiszta ruhában lehet
tartózkodnia.
6. Az intézmény egész területén tilos a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen
szabad a főbejárat és a hátsóbejárattól 5 méterre!
7. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni
szigorúan tilos! A tűzrendészeti- és munkavédelmi szabályok betartása és betartatása az
Ibrányi László Művelődési Központ és telephelyei területén tartózkodó minden személyre
nézve kötelezőek.
8. Az épület helyiségeinek és berendezésének védelme, felszereléseinek szakszerű,
rendeltetésszerű és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása
minden látogatónak, dolgozónak, bérlőnek érdeke és kötelessége. Az épület helyiségeiben,
berendezéseiben, felszereléseiben okozott anyagi károkat a károkozó köteles megtéríteni!
9. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozások ideje alatt a
gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel
(anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a
foglalkozáson. A termekben gyermek csoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. A
teremben bekövetkezett balesetért minden esetben a helyiséget igénybe vevőt terheli a
felelősség.
10. A látogatók személyes tárgyainak óvása céljából a rendezvények alkalmával nyitva tartó
ruhatár igénybevételére van lehetőség. Csak a ruhatárban elhelyezett tárgyakért, értékekért
vállalunk felelősséget. A foglalkozási termekben, öltözőkben hagyott tárgyakért a termet
bérlő a felelős.
11. A Művelődési Központ termei az előre elkészített órarend szerint használhatók, egyébként
zárva tartandók.

12. A technikai felszereléseket csak az intézmény munkatársai kezelhetik, vagy
engedélyezhetik azok kezelését.
13. Az a bódító szerek hatása alatt lévő személy, aki cselekvéseiért felelősséget vállalni nem
tud, az épületben nem tartózkodhat.
14. Az intézményben a rendezvényhez hozott, magán és jogi személyek tulajdonát képező
felszerelési tárgyakért csak átvételi elismervény ellenében vállalunk felelősséget. A bérelt
teremben ezeket a tárgyakat a bérleti időn kívül tárolni csak engedéllyel, lehet.
15. Az intézmény tulajdonát képező tárgyakat csak a vezető írásbeli engedélyével lehet az
épületből kivinni, kölcsönözni.
16. Az intézményben megrendezésre kerülő programokról filmforgatás, videofelvétel,
készítés csak a vezetővel történt egyeztetést követően engedélyezett.
17. Az intézmény területén és közvetlen környezetben magán és jogi személy kereskedelmi,
szolgáltató és reklámtevékenységet, illetve szórólap osztogatását csak az intézményvezető
engedélyével folytathat.
18. Az épület egész területén, programjainkon, rendezvényeink során Önökről fénykép
és/vagy videó felvétel készülhet, melyet esetlegesen későbbi reklám kommunikációs anyagon,
internetes oldalainkon felhasználunk. A felhasználás a polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 2:48 paragrafus (2) bekezdése alapján történik. A felvétellel kapcsolatban Ön
semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával
szemben.
19. Záróra után az épületben a művelődési központ alkalmazottain kívül senki sem
tartózkodhat.
20.A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni! A Házirend
minden látogatóra és az intézmény valamennyi dolgozójára érvényes.
21..A művelődési központ épségének, tisztaságának, rendjének kulturált légkörének
megőrzése közös érdekünk, amelyhez a látogatók szíves segítségét kéri, várja és köszöni:

Szabó P. Judit
intézményvezető
Ibrány, 2021. augusztus 1.

Rendezvényeinkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

