MÁRAIKULT HÁZIREND
A Márai Sándor Művelődési Ház közművelődési, kulturális, oktatási, nevelési és szabadidős tevékenységek
végzésére szolgáló nyitott létesítmény. Az épület tulajdonosa Budapest I. Kerület Budavár Önkormányzata,
fenntartója a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Nyitvatartási idő:
• hétfőtől péntekig minden nap 9-21 óráig
• szombaton 10-18 óráig, illetve a rendezvényektől függően
• vasárnap és ünnepnapokon az aktuális programokhoz igazodóan
Jegyárusítás: hétköznap 10-17 óráig
1. Az ingyenesen látogatható programokat a termek befogadóképességének határáig bárki látogathatja.
2. A regisztrációhoz kötött programokat az előzetes regisztrációval rendelkezők látogathatják,
belépődíjas rendezvényeken kizárólag érvényes jeggyel lehet részt venni. A tanfolyamokat a
tanfolyami díj befizetésével lehet látogatni.
3. Minden látogató köteles az épületben a közösségi és társasági együttlét szabályait betartani, a tereket
rendeltetésüknek megfelelően használni.
4. A létesítmény berendezéseinek és felszereléseinek rendeltetésszerű használata, valamint a tisztaság és
a rend megóvása minden látogatónk érdeke és kötelessége. A szándékos károkozás kártérítési
kötelezettséggel jár.
5. A technikai berendezéseket és felszereléseket csak a MáraiKult munkatársai, illetve az általuk
megbízott személyek, továbbá a tanfolyamvezetők és a társulatok technikai személyzete kezelhetik. A
foglalkozások, próbák és programok alatt a berendezések és eszközök nem rendeltetésszerű
használatából adódó balesetekért a cég nem vállal felelősséget.
6. Az épületbe szeszes italt, kábítószert behozni tilos, élő állat pedig – a segítő kutya kivételével – csak
külön engedéllyel hozható be. Felhívjuk vendégeink figyelmét arra, hogy az épületben ittas, illetve
bódító- vagy kábítószer hatása alatt álló személy nem tartózkodhat, annak az épületből való
kivezetéséről gondoskodunk.
7. A bejárattól minden irányban 5 méteren belül, illetve az épületben tilos a dohányzás.
8. Kérjük látogatóinkat, amennyiben bármilyen problémát, sérülést, balesetet észlelnek, azonnal
értesítsék a recepción tartózkodó munkatársat. A portán elsősegély doboz található.
9. Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy étkezni és italt fogyasztani a termekben tilos a felelős szervezők
kifejezett engedélye nélkül.
10. A MáraiKult munkatársai vagy szakmai partnerei a rendezvényekről kép- és hangfelvételt
készíthetnek. A programok látogatói a házirend elfogadásával hozzájárulnak, hogy a felvételeken
szerepeljenek. Amennyiben valamilyen okból nem járulna hozzá, hogy a rendezvényeinken készült
kép- és hangfelvételen felismerhető legyen, kérjük, azt minden esetben jelezze munkatársunk felé.
11. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy rendezvényeinken engedélyünk nélkül kép- és hangfelvétel készítése
nem megengedett.
12. A művelődési ház épületének teljes területén engedély nélkül bárminemű reklám- és egyéb szóróanyag
elhelyezése, hang- és képanyag készítése tilos.
13. Felhívjuk kedves figyelmüket, hogy az egész épületben a felvételeket rögzítő térfigyelő
kamerarendszer működik.
14. Kérjük látogatóinkat, hogy észrevételeikkel, problémáikkal forduljanak ügyeletes munkatársunkhoz,
ezzel is segítve munkánkat, mellyel az Önök kényelmét, biztonságát, kulturált kikapcsolódását
igyekszünk biztosítani.
Budapest, 2022. szeptember 1.
Szebeni Dóra
ügyvezető igazgató

