HÁZIREND
A Generációk Művelődési Háza nyitvatartási rendje:
Naptári év október 1. – május 31.
Hétfőtől – csütörtökig: 8 – 20 óra
Péntek: 8 – 21 óra
Szombat : 9 – 17 óra
Vasárnap: programokhoz igazodva
(esetenként későbbi időpontig)

Naptári év június 1. – szeptember 30.
Hétfőtől – péntekig: 7.30 – 17 óra
Szombat – vasárnap: programokhoz
igazodva
(esetenként későbbi időpontig)

A Generációk Művelődési Háza minden év augusztusának első két hetében zárva
tart.
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Az Intézmény rendezvényeit, programjait nyitvatartási időben – a zártkörű
rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja és igénybe
veheti. Az intézmény berendezéseit, felszerelését és más eszközeit a
foglalkozásokhoz, szakkörökhöz kötődő formában használhatja.
A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
Az Intézmény fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a
rendezvények megtartására rendelkezésre álló területe a hivatalos
befogadóképességét eléri, a házat megteltnek minősíti és több látogatót
nem fogad.
Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. Az ittas személy a
dolgozók vagy az eseményeket szervezők felszólítására köteles elhagyni
az épületet.
Rendezvények alkalmával az előadótermekben az étel- és italfogyasztás
tilos. Kivételt képeznek ez alól azok az események, melyeken a
vendéglátás a rendezvény részét képezi.
Az Intézmény területén csak a közösségi és társas élet szabályainak
megfelelő viselkedéssel, valamint öltözékben lehet tartózkodni.
Az Intézmény tulajdonának védelme minden látogató kötelessége. Az
intézményben található eszközöket a látogatók kötelesek
rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az
Intézmény fokozott figyelmet kér látogatóitól a területén kiállított tárgyak
tekintetében is. Az Intézmény minden okozott kárt megtéríttet.
A foglalkozások, szakkörök időtartama alatt bekövetkező esetleges
rongálásokért a résztvevők felelősségre vonhatóak. A foglalkozás ideje
alatt a gyermekcsoport tagjainak testi épségéért a mindenkori
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csoportvezető tartozik felelősséggel, felnőtt csoport esetében mindenki
saját felelősségére vesz részt a foglalkozáson. Mindenki köteles saját és
mások testi épségére vigyázni.
Az Intézmény épületébe behozott, a fogasokon elhelyezett értéktárgyakért
az intézmény felelősséget nem vállal.
Az épületbe balesetveszélyes, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, a testi
épséget veszélyeztető tárgyakat behozni és tárolni szigorúan tilos.
A dohányzás az épület egész területén tilos!
Az Intézmény fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó
egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának
lehetőségét megvonja.
A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek megismerni és
betartani!
Az Intézményben a látogatók biztonságát kamera rendszer is szolgálja.

Győr, 2020. január 6.
Kokas Éva
igazgató

