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1. Az intézmény megnevezése: 
Kálmán Imre Szabadtéri Színpad – SzínpART (továbbiakban Szabadtéri Színpad) 

2. Az intézmény nyitvatartási ideje:  

A meghirdetett előadásnapokon fél órával a műsor kezdete előtt.  
Jegypénztár: az előadások napján 16:00 órától a műsor kezdetéig 

 

1. a Szabadtéri Színpadon tartott rendezvények érvényes jeggyel látogathatók. 

2. Az épület biztonsági kamerákkal ellátott őrzéséről az Üzemeltető gondoskodik. 

3. Az épület területére bármilyen italt, illetve ételt tilos behozni. Kizárólag a helyszínen 

található vendéglátó helyiségekből (büfé) vásárolt étel és ital fogyasztható. 

4. Az előadások ideje alatt, időszakosan üzemelő büfében szeszes italt csak 18 éven felüli 

látogatók fogyaszthatnak. 

5. Ittas állapotban a rendezvények látogatása nem megengedett. 

6. Dohányozni kizárólag az arra kijelölt dohányzóhelyeken szabad. 

7. 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. 

8. Kérünk mindenkit, hogy mobiltelefonjaikat az előadások idejére kapcsolják ki! 

9. A Szabadtéri Színpad területén 14 éves kor alatti gyermek csak felnőtt felügyelete 

mellett tartózkodhat. 

10. A Szabadtéri Színpad előadásait – a kifejezetten gyermekelőadások kivételével – 

kisiskolás (6 éves) kor alatt nem javasoljuk. Kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi 

ajánlásokat az egyes előadásoknál! 

11. A Szabadtéri Színpad területére közlekedési eszközt (babakocsit, kerékpárt, 

motorbiciklit, gördeszkát, rollert stb.) behozni tilos. Azok a bejáratnál (őrzés nélkül) 

elhelyezhetők. A színház területén hagyott tárgyakért az Üzemeltető és a Szervező nem 

vállal felelősséget. 

12. A látogatók kötelesek a Szabadtéri Színpadhoz tartozó mosdót és mellékhelyiséget 

rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezet rendjét, épségét megóvni,  



 

13. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén nézőink 

kötelesek pontosan betartani az Üzemeltető munkatársainak utasításait, valamint a 

terület (kifüggesztett) menekülési útvonalát követni. 

14. A nézők kötelesek megtenni minden tőlük elvárhatót a saját és mások életének, testi 

épségének, valamint az Üzemeltető, a Szervező és mások vagyonának, illetve a színpad 

épületének, területének, berendezései, és eszközeinek védelme, illetve 

veszélyeztetésének elkerülése érdekében. 

15. Az Üzemeltető munkatársainak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek. 

16. Amennyiben az előadások alatt a résztvevő személy/személyek viselkedésükkel vagy 

hangoskodásukkal zavarják a többi látogatót, úgy az Üzemeltető munkatársai 

felszólíthatják a rendzavarókat a rendezvény elhagyására. Az ilyen indokkal történő 

eltávolítás miatt az Üzemeltető kártérítésre nem kötelezhető.  

17. Állatot a Szabadtéri Színpad teljes területére behozni tilos! Ez alól kizárólag a 

vakvezető, állatok képeznek kivételt. 

 

 

 

 

 

         Kiss László 
                KIMK Igazgató 
 


