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1. Az intézmény megnevezése: 
Kálmán Imre Művelődési Központ 
2. Az intézmény nyitvatartási ideje:  
Hétfő – péntek 8.00-20.00 óra 
Szombat: 8.00-16.00 óra 

2.1. Rendezvények, színházi események alkalmával a nyitva tartás kizárólag a rendezvény résztvevői, vagy a 
belépőjeggyel rendelkező látogatók számára módosul. 

2.2. Színházi/pódium elődadások alkalmával a színháztermet vagy a Teátrum kávéházat a fellépők 
engedélyezése (színpadbejárása) után nyitjuk meg a közönség előtt. Addig a látogatóknak TILOS a 
termekbe történő belépés! 

2.3. Színházi előadások alkalmával a KIMK-ban működő művészeti csoportok, közösségek tagjai számára az 
épületbe a hátsó, udvar felőli bejáraton lehet bejönni, valamint ezen alkalmak alatt a csoportok az előcsarnokot 
és a kávézót nem használhatják. 

2.4. Színháztermi előadások alkalmával az előcsarnokot az előadás kezdete előtt 1 órával nyitjuk meg a nézők 
számára. A megnyitásig a bejáratnál lehet várakozni. 

2.5 Rendezvényeink során Önökről fénykép és/vagy videó felvétel készülhet, melyet esetlegesen későbbi 
reklám kommunikációs anyagon felhasználunk. A felhasználás a polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 2:48 paragrafus (2) bekezdése alapján történik. 

 
3. Az intézmény használata: 

3.1. A KIMK rendezvényeit, programjait a hivatalos nyitvatartási időben – a zártkörű rendezvények 
kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális szolgáltatásait. A belépődíjas 
rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás, illetve a megjelölt összegek befizetése. Az intézmény 
fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a hivatalos befogadó képességét eléri a rendezvények 
látogatóinak a száma, akkor a házat „megteltnek” minősítse. 

3.2. A KIMK területén csak a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő kulturált öltözékben, tiszta 
ruhában lehet tartózkodni. 

3.3. Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata. Dohányzásra 
kijelölt hely a belső udvar területe. 

3.4. Az épületbe balesetveszélyes, tűzveszélyes tárgyakat, idegen anyagokat behozni, tárolni szigorúan 
TILOS. 

3.5. Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket 
mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása TILOS! Az okozott károkat 
mindenki köteles megtéríteni. 

3.6. A KIMK épületébe behozott, illetve a ruhatárban elhelyezett értéktárgyakért az intézmény felelősséget 
nem vállal. 

3.7. A művelődési központban étel- és italforgalmazás kizárólag a Teátrum kávéház bérlőjét illeti meg, 
térítésmentes vendéglátás csak előre bejelentett és az igazgatóság által engedélyezett közösségi rendezvényen 



 
lehetséges. 

3.8. Ittas egyének az intézményt nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált személy a rendező 
felszólítására köteles elhagyni az épületet. 

3.9. Felnőtt színházi előadásokra 6 éven aluli gyermek nem hozható be. 

3.10. Szakkörökön, foglalkozásokon csak a csoport tagjai, az előtérben a kísérők, szülők tartózkodhatnak.  

3.11. A színpadon idegeneknek műszaki kolléga engedélye, jelenléte nélkül tartózkodni szigorúan 
TILOS! Az engedély nélküli tartózkodás során bekövetkezett balesetért felelősséget nem vállalunk! Az 
okozott károkat a károkozó köteles megtéríteni! 

3.12. A próbatermekben szeszes ital és étel fogyasztása TILOS. 

3.13. A színházterembe ételt és italt, valamint kabátot bevinni TILOS. A ruhatár használata kötelező! A 
ruhatár használata ingyenes! 

3.14. A teremben gyermekcsoport esetén felnőtt felügyelete/jelenléte szükséges. 

3.15. Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a gyermekcsoport 
tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi), felnőtt csoport 
esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson. 

3.16. A terem kulcsát a portai nyilvántartás kitöltése után felnőtt veheti fel, majd a foglalkozást követően 
kötelező a portán leadni. Kulcsot egymásnak átadni TILOS! 

3.17. A tánctermekben TILOS öltözni, ruhát tárolni, valamint utcai cipővel belépni, és azt a teremben 
tárolni. A csoport tagjainak öltözése a kijelölt termekben történhet. A nyitva hagyott termekben az értékekért 
felelősséget nem vállalunk. 

3.18. Mindenki köteles a Kálmán Imre Művelődési Központ Munkavédelmi-Tűzvédelmi-Környezetvédelmi 
Szabályzatának megfelelően az általános munkavédelmi előírásokat betartani és betartatni. 

3.19. A rendezvények végeztével az ügyeletes személyek felelősek a művelődési ház gondos zárásáról. 
Ügyeletesek: 1 fő műszaki alkalmazott, 1 fő takarító, 1 fő szervező. 

3.20. A művelődési központ egészére kiterjedően KÖTELEZŐ a menekülési útvonalak szabadon 
hagyása! Rendezvények ideje alatt mindkét főbejárati ajtót KÖTELEZŐ nyitva tartani! 

4. A látogatók és a helyiségbérlők a Házirendet kötelesek betartani és betartatni! 
 
Intézményünk fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény 
használatának, látogatásának lehetőségét megvonja. 

 

 

 

Kiss László 
                KIMK Igazgató 
 


