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www.ikervarkultura.hu

HÁZIREND
1. Az intézményi adatok:
Ikervári Batthyány Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
9756 Ikervár, József A. u. 85.
Tel: 06-95/490-291
E-mail: ikervarmuvhaz@petecom.hu
Honlap: http://www.ikervarkultura.hu
Az intézményben IKSZT működik. A házirend az IKSZT használóira is vonatkozik!
2. Az intézmény nyitva tartása:
Hétfőtől – péntekig:
07:30 – 11:30 ill. 15:30 – 19:30
Szombaton:
09:00 – 11:00 ill. 14:00 – 18:00
2.1. Rendezvények, színházi események alkalmával a nyitva tartás kizárólag a rendezvény
résztvevői, vagy a belépőjeggyel rendelkező látogatók számára módosul.
2.2. Színházi elődadások alkalmával, előadás kezdete előtt egy órával a főbejárat, az
előtér a fellépők és a közönség számára technikai feladatok elvégzése miatt ZÁRVA!
2.3. Színháztermi előadások alkalmával az intézményben működő művészeti csoportok,
közösségek tagjai a nagytermet és előteret nem használhatják
2.4. Színháztermi előadások alkalmával az előteret az előadás kezdete előtt 30 perccel
nyitjuk meg a nézők számára. A nyitásig a bejáratnál lehet várakozni.
3. Az intézményi terek használata:
3.1. A IBLMHK rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű
rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális
szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. A belépődíjas
rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás ill. a megjelölt összegek
befizetése. Az intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos
befogadó képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat
megteltnek minősítse.
3.2. Az épület egész területén és a bejárattól számított 5 m-es távolságon belül dohányozni
TILOS. Tilos továbbá a tudatmódosító szerek használata!
Dohányzásra kijelölt hely az épület É-i sarkán kijelölt terület.
3.3. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni,
tárolni szigorúan tilos!
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3.4. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található
eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása
tilos! Az okozott károkat a károkozó köteles megtéríteni.
3.5. Az intézmény - személy- és vagyonbiztonsági okokból - térfigyelő rendszert alkalmaz.
3.6. A BLMHK épületébe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az
intézmény felelősséget nem vállal.
3.7. A művelődési házban étel- és italforgalmazás csak előre bejelentett és az igazgató által
engedélyezett közösségi rendezvényen lehetséges.
3.8. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a
rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet.
3.9. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak.
3.10. Az előadótermekben, szakköri szobákban étel és szeszesital fogyasztása TILOS.
3.11. A színházterembe ételt és italt, valamint kabátot bevinni TILOS.
3.12. A teremben gyermekcsoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges.
3.13. A melegítőkonyha gépeit, eszközeit KIZÁRÓLAG az intézmény alkalmazottai
használhatják. A melegítőkonyhában az alkalmazottakon kívül más személy nem
tartózkodhat!
3.14. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a
gyermekcsoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik
felelősséggel (anyagi, erkölcsi). Felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére
vehet részt a foglalkozáson.
4. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni!
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Számítógépes terem használati rendje
-

A számítógépek kizárólag az intézmény nyitva tartási idejében az IKSZT munkatárs,
ill. művelődési ház alkalmazott személyes felügyelete mellett használhatók.

-

A számítógépek - személyes bejelentkezést követően - (30 perc/személy) használhatók
A számítógépek használata ingyenes, de a használat során bekövetkező esetleges
meghibásodásokért a használó teljes felelősséget vállal, amelyet aláírásával
elismer.

Időpontok:
Hétfő – szombat:

9:00 – 11:00 ill. 15:00 – 16:00

Kondicionáló terem használati rendje
-

-

A kondicionáló gépek, sportszerek kizárólag az intézmény nyitva tartási idejében
személyes bejelentkezést követően (maximum 3 fő egyidejű jelenlétében)
használhatók.
A gépek, sportszerek (30 perc/fő) használhatók
A kondicionáló gépek, sportszerek használata ingyenes, de a használat során
bekövetkező esetleges meghibásodásokért, balesetért a használó teljes felelősséget
vállal, amelyet aláírásával elismer.

Időpontok:
Hétfő:
Szerda:
Péntek:
Szombat:

16:00 - 17:30
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30

Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet figyelmen kívül hagyóktól: egyénektől és
csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonja.
Ikervár, 2018. 01.10.
Hatályos:

Pásti József
igazgató
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