Házirend
Aranytíz Kultúrház
Az Aranytíz Kultúrház épülete hétfőtől péntekig09:00 – 20:00 óráig, illetve az előadások,
rendezvények végéig tart nyitva, szombati és vasárnapi nyitva tartás programok
függvényében. Az intézmény aulája, állandó portaszolgálattal – mint közösségi tér -, 0-24
órában térítésmentesen nyitva áll a kerületi lakosság előtt. Ettől eltérő rendkívüli nyitva
tartásunkról bérlőinket értesítjük, illetve a www.aranytiz.hu honlapunkon adunk
tájékoztatást.
Kerekes székes vendégeink részére az Aranytíz Kultúrház akadálymentesen látogatható.
Az Aranytíz Kft. vezetése határozza meg az épületben megvalósítható programokat,
rendezvényeket, illetve a helyiségek használatának módját és terjedelmét. A látogató köteles
az Aranytíz Kultúrház helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezetet
rendben tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található
eszközöket, berendezéseket és magát az épületet.
Látogatóink/bérlőink/vendégeink tevékenységükkel nem sérthetik mások jogait az általuk
használt/bérelt helyiségek használatára vonatkozóan. Az Aranytíz Kft. bérlői/látogatói
számára kizárólag olyan tevékenységet engedélyezhet, amely nem sérti más bérlők/használók
használati jogait, illetőleg a szomszédos épületek tulajdonosainak, használóinak jogait sem.
Az Aranytíz Kft. vezetése jogosult a használt/bérelt helyiségek használatát ellenőrizni, és
megtiltani mindazon tevékenységeket, amelyek a helyiségek rendeltetésével ellentétesek, a
bérlők, vagy az épület látogatóinak jogait sértik, vagy károkozás veszélyével járnak.
Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató
köteles pontosan betartani az Aranytíz Kft. képviselőinek utasításait, valamint az épület
kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni.
Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót, a saját és mások életének, testi
épségének, valamint az Aranytíz Kft. és mások vagyonának, illetve az Aranytíz Kultúrház
épületének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése
érdekében.
Az Aranytíz Kultúrház egész területén kizárólag az Aranytíz Kft. írásbeli engedélye alapján
végezhető az épület rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve valamennyi üzleti célú
tevékenység.
Az Aranytíz Kultúrház területén őrizetlenül hagyott értéktárgyakért az intézmény nem vállal
felelősséget.
Minden látogató/bérlő köteles az Aranytíz Kft. képviselőinek utasításait és az épület
működési rendjének vagyonvédelmi-tűzvédelmi előírásait betartani és betartatni.
-

-

az épület területén éghető folyadékokat (benzin, nitrohigító, festék stb.) felhasználni
vagy tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad;
az épület területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos;
a berendezések kezelését, csak a kijelölt személy végezheti;
az épületbe behozott és nem az Aranytíz Kft. tulajdonát képező, használni kívánt
elektromos készülékeket használat előtt az épület üzemeltetőjének képviselőjével felül
kell vizsgáltatni, ellenkező esetben használata tilos;
a tevékenység befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsónak elhagyó
személynek a villamos gépet, berendezést és egyéb készülékeket ki kell kapcsolni,
illetve a villamos hálózatról le kell választania;
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-

-

a közművek nyitó- és záró szelvényeihez, az elektromos kapcsolókhoz, a tűzvédelmi
felszerelésekhez, a kijárathoz vezető utakat leszűkíteni vagy eltorlaszolni még
ideiglenesen sem lehet;
a helyiséget utolsóként elhagyó személynek eltávozás előtt meg kell arról győződnie,
hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

Fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes
tárgyat, vagy anyagot tilos behozni az Aranytíz Kultúrház területére. Közlekedési eszközt
kizárólag abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz összehajtható és kézben hordozható.
Az Aranytíz Kultúrházban a bérlők által szervezett rendezvényeket mindenki csak saját
felelősségére látogathatja. Az Aranytíz Kft. a bérbe adott területeken végzett tevékenységekkel
kapcsolatban a bérlő által harmadik félnek okozott vagyoni és nem-vagyoni károk
tekintetében felelősségét kizárja.
Az Aranytíz Kultúrház előadásai, rendezvényei érvényes belépőjeggyel látogathatók. Ez alól
kivételt képeznek az ingyenes programok. A rendezvényeket mindenki saját felelősségére
látogathatja. Az ülőhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.
Rendezvényeinkre késve érkező vendégeink helyüket csak a szünetben tudják elfoglalni.
A ruhatár használata rendezvényeinken ajánlott. A ruhatár a rendezvény vége után még
negyed óráig tart nyitva. A ruhatár ingyenes. A ruhatár ingyenes jellegére tekintettel az itt
elhelyezett értéktárgyakban esett kárért az Aranytíz Kft. nem vállal felelősséget.
Az Aranytíz Kultúrház rendezvényei tekintetében fenntartja az időpont, a helyszín és a
szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát.
Jegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni, akár személyesen,
akár online történt a vásárlás. Jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén váltunk vissza.
Az Aranytíz Kultúrház saját szervezésű rendezvényének elmaradása esetén a megváltott
jegyek az elmaradó rendezvény időpontjától számított 30 napos jogvesztő határidőn belül
válthatóak vissza, kizárólag az Aranytíz Kultúrház jegypénztáraiban, a jegypénztár
nyitvatartási ideje alatt.
Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.
Felnőtteknek szóló előadásaink/rendezvényeink látogatását kisiskolás (6 éves) kor alatt nem
javasoljuk, illetve ettől eltérő esetben rendezvényeznénk, esetenként külön jelezzük. A
kifejezetten gyermekeknek szóló rendezvényeknél is kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi
ajánlásokat. Amennyiben a rendezvényen részt vevő gyermek viselkedésével vagy
hangoskodással zavarja a rendezvény/az épület vendégeit, kollégáink felszólíthatják őt és
kísérőjét a terem elhagyására, ebben az esetben a belépőjegyek árát visszatéríteni nem áll
módunkban.
A rendezvényszervező távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki beszélgetéssel vagy hangos
viselkedéssel az előadást/rendezvényt vagy annak élvezetét zavarja. A rendezvények alatt a
mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben
a látogató a rendezvényszervező felszólítására sem hagy fel a hivatkozott eszközök
rendezvény alatti használatával, a rendezvényszervező, agondnoki szolgálat munkatársai
felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. A rendezvényszervező
kifejezett kérésére a gondnoki szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt
zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.
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AzAranytíz Kultúrház egész területén, illetve termeiben amatőr kép- és hangfelvétel
készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet. Az Aranytíz Kultúrház területére belépő
személyek a belépéssel hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk kép- és hangfelvétel készüljön, így
ezzel kapcsolatban az Aranytíz Kft-vel, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel illetve annak jogos
felhasználójával szemben semmilyen személyiségi jogi igénnyel nem léphetnek fel. Az
épületbenharmadik személy részére kizárólag saját használatra készülő amatőr fényképek,
videofelvételek készítése engedélyezett, minden egyéb esetben az Aranytíz Kft. ügyvezetőjétől
kell írásban előzetes engedélyt kérni fotózáshoz, filmfelvételhez, hangrögzítéshez,valamint az
Aranytíz Kultúrház területére belépőszemélyek figyelmét fel kell hívni ezen tevékenységre.
A hangversenyeken, előadásokon, rendezvényeken bármilyen eszközzel történő kép- vagy
hangrögzítés tilos. (Idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is). A
jelen szabály be nem tartása szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit
vonhatja maga után. Amennyiben a látogató a rendezvényszervező felszólítására sem hagy fel
a hangverseny, előadás, illetve rendezvény alatt a hang-, illetve hang- és képrögzítéssel, a
rendezvényszervező kollégák, a gondnoki szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett
vendéget a rendezvényterem és az Aranytíz Kultúrház elhagyására.
Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a programokat
nem látogathatja, érvényes belépőjeggyel sem. Rendezvényszervező kollégáink, a gondnoki
szolgálat munkatársai jogosultak az ilyen befolyásoltság alatt lévő látogatókat az épületből
való távozásra felszólítani. A rendezvényszervező kollégánk kifejezett kérésére a gondnoki
szolgálat munkatársai felszólítás után kivezetik a rendezvényt zavaró személyt, (személyeket)
szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményeznek.
Tilos bevinni a rendezvénytermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek
elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat.
Rendezvényekre saját étel és ital behozatala tilos.
A fentiek a Házirend szabályai. Az a látogató/bérlő, aki a jelen házirendet megsérti,
figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az épületből, és ellene
hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet
megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a
házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a
házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik
az esetleges jogszabályi szankciók.
Együttműködésüket előre is köszönjük! Szeretettel várjuk rendezvényeinkre, az Aranytíz
Kultúrházban!
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