
HÁZIREND 

1. A Vécsey Károly Művelődési Ház és Könyvtár Solt Város Önkormányzatának felügyelete alapján 

működik. 

2. Az intézményt a hivatalos nyitva tartási időben minden érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait a házirend 

feltételeinek kötelező betartásával veheti igénybe. 

3. A belépődíjas rendezvények látogatásának, szolgáltatások igénybe vételének előfeltétele a jegyvásárlás, 

illetve a megállapított ellenérték megfizetése. Jegyelővétel és egyéb befizetés a pénztári órákban történik.  

4. 14 év alatti kiskorúak – felnőtt felügyelet nélkül- este 19.00 óráig tartózkodhatnak az intézményben.   

5. Az intézmény területén minden látogatónak- a közösségi és társas élet szabályainak megfelelően- kulturált 

magatartást kell tanusítania. A rendre és a tisztaságra ügyelni kell! 

6. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. A felszerelés és a bútorzat rongálása tilos! 

Aki kárt okoz, köteles azt 3 napon belül megtéríteni!  

7. Az intézmény közösségi célú létesítmény, ezért csak megfelelően rendezett és tiszta öltözékben és 

állapotban lehet látogatni, rendezvényein részt venni.  

 8. A művelődési házban étel- és italforgalmazás csak az arra kijelölt, büffét szolgáltató vállalkozót illeti 

meg, térítésmentes vendéglátás csak családi zártkörű, illetve önkormányzati rendezvényen lehetséges. 

9.Ittas egyének a művelődési házat nem látogathatják! A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező 

felszólítására köteles elhagyni az intézményt!  

10. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak. A foglalkozásvezetőknek, illetve az 

intézmény dolgozóinak kötelességük távozáskor az általuk használt berendezéseket kikapcsolni, a 

helyiségeket bezárni és a kulcsokat az intézmény irodáján leadni. 

11.A rendezvények végén mindenki köteles elhagyni a helyiségeket!  

12. Dohányozni az egész épületben és bejáratának 5 méteres körzetében TILOS. 

13. Zártkörű rendezvény esetén az arra kijelölt területen cask a meghívottak tartózkodhatnak. 

14.A művelődési ház hivatalos nyitva tartási rendjét- belső utasításban- az igazgató határozza meg. A nyitva 

tartási rendet a helyben szokásos módon jól látható helyen ki kell függeszteni. 

15. Az intézményben tartózkodók hozzájárulnak ahhoz, hogy dokumentációs céllal a programokról 

fotó/video felvételek készüljenek, melyek esetleg az interneten is megjelenhetnek. Amennyiben Ön nem 

járul hozzá a felvételkészítéshez, kérem, forduljon az információs szolgálathoz. 

16.A látogatók, rendezők és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni!  

17.Aki a Házirend ellen vét, ideiglenesen eltiltható a művelődési ház látogatásáról.  

 

Solt, 2016. június 14. 

 

       Farkas Beáta 

          igazgató 


