KÖSZI H Á Z I R E N D J E
1. Az intézményt hivatalos nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe
veheti szolgáltatásait, berendezéseit és felszereléseit. A belépődíjas rendezvények
látogatásának, ill. a térítéses szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a jegyvásárlás,
ill. a megjelölt összegek befizetése.
2. Az intézményben minden látogatónak - a közösségi és társas élet szabályainak
megfelelően - kulturált magatartást kell tanúsítania. Az aulában azok tartózkodhatnak,
akik az intézmény valamely rendezvényére, programjára várnak, azon részt vesznek,
vagy a büfé szolgáltatásait veszik igénybe.
3. Az intézmény közösségi célú létesítmény, ezért csak megfelelő, rendes és tiszta
öltözékben lehet látogatni, rendezvényein részt venni!!!
4. AZ ÉPÜLETBEN ÉS AZ ÉPÜLET ELŐTT 15 méteren BELÜL DOHÁNYOZNI TILOS!
5. Az intézményt és a benne működő vendéglátó-ipari egységet ittas személyek nem
látogathatják.
6. Az intézmény helyiségeinek és berendezésének védelme, felszereléseinek szakszerű
és anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden
látogatónak, foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek és azon résztvevőnek érdeke és
kötelessége.
7. "ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY"-t zavarni nem szabad!
8. A Tűz és Munkavédelmi Szabályok betartása és a látogatók személyes tárgyainak
megőrzése céljából a Ruhatár igénybe vétele színháztermi rendezvénykor kötelező!
9. Az intézmény Információs Szolgálata köteles a házirendet a látogatókkal betartatni,
súlyos rendbontás esetén a rendbontókat távozásra szólítani és szükség esetén a
hivatalos szervek eljárását kérni!
10. Az intézmény egész területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet,
amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a Társasággal,
a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.
11. A házirendet be nem tartók az intézmény elhagyására felszólíthatók, illetve az
intézmény látogatásától eltilthatók!
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