A Közművelődési Intézmény és Könyvtár
Házirendje
1. Elérhetőség és nyitva tartás
Kultúra Háza
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24.
Tel.: 88/594-500
Fax: 88/594-501
kulturahaza.balatonkenese@gmail.com
https://www.facebook.com/KulturaHazaBalatonkenese
Nyitva tartás:
Hétfő – péntek: 8:00 órától – 16:00 óráig
Könyvtár
8174 Balatonkenese, Táncsics u. 22.
Tel.: 88/594-980
konyvtarkenese@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 10:00 – 16:00
Szerda: szünnap
Péntek: 10:00 – 17:00
Szombat: 9:00 – 11:00
Ebédidő: 11:30 – 12:00
Tájház
8174 Balatonkenese, Kossuth u. 6.
Tel.: 88/594-500
tajhazbalatonkenese@gmail.com
Nyitva tartás:
Április 15. – Október 15.:
Kedd – szombat: 10:00 – 16:00
Október 16. – Április 14.:
Látogatás előzetes bejelentkezéssel.
2. Egyéb nyitva tartás
 Rendezvények alkalmával a nyitva tartás kizárólag a rendezvény résztvevői, vagy a
belépőjeggyel rendelkező látogatók számára módosul.
 Rendezvények alkalmával a Közművelődési Intézményben működő szakkörök
foglalkozásai elmaradhatnak, melyről a szakkör vezetőjét az Intézmény előre értesíti.
 Előadások, közösségi alkalmak, rendezvények alkalmával az Intézményt az esemény
kezdete előtt 30 perccel nyitjuk meg a nézők számára. A technikai beállás alatt az
intézmény zárva van. A megnyitásig a bejáratnál lehet várakozni.
 Rendezvényeink során a látogatókról fénykép és/vagy filmfelvétel készülhet, melyet
esetlegesen későbbi reklám, vagy kommunikációs anyagon felhasználhatunk és az

interneten vagy a Balatonkenesei Hírlapban közzétehetünk. A felhasználás a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2.48 paragrafus (2) bekezdése alapján
történik.
3. Használati szabályzat
3.1. A Közművelődési Intézmény és Könyvtár rendezvényeit, programjait nyitvatartási időben
– a zártkörű rendezvények kivételével – minden érdeklődő látogathatja és igénybe veheti. Az
intézmény kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit bárki
használhatja. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
3.2. 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.
3.3. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. Az ittas személy a dolgozók vagy az
eseményeket szervezők felszólítására köteles elhagyni az épületet.
3.4. Rendezvények alkalmával az előadótermekben az étel- és italfogyasztás tilos. Kivételt
képeznek ez alól azok az események, melyeken a vendéglátás a rendezvény szerves részét
képezi.
3.5. A Közművelődési Intézmény és Könyvtár területén csak a közösségi és társas élet
szabályainak megfelelő viselkedéssel, valamint kulturált, tiszta öltözékben lehet tartózkodni.
3.6. 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.
3.7. A délutáni foglalkozások, szakkörök időtartama alatt bekövetkező esetleges rongálásokért
a foglalkozások vezetői vonhatók felelősségre. A foglalkozás ideje alatt a gyermekcsoport
tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik anyagi és erkölcsi felelősséggel,
felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vesz részt a foglalkozáson. Egyébként
mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni.
3.8. A torna- és táncfoglalkozások résztvevői az Intézmény termeit a padló védelme
érdekében kizárólag torna- vagy edzőcipőben használhatják.
3.9. A Közművelődési Intézmény és Könyvtár épületébe behozott, a fogasokon elhelyezett
értéktárgyakért az intézmény felelősséget nem vállal.
3.10. Az épületbe balesetveszélyes, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, tárgyakat behozni és
tárolni szigorúan tilos.
3.11. A dohányzás az épület egész területén tilos.
3.12. A Közművelődési Intézmény és Könyvtár fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem
tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét
megvonja.
4. A házirend betartása
4.1. A látogatók és helyiségbérlők a Házirendet kötelesek megismerni és betartani!
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