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HÁZIREND 

Az intézmény a Zuglói Cserepes Kulturális Nonprofit Kft. tagintézménye. 

A székhely címe: 1144 Budapest, Vezér út 28/B.  

 

1. A Zugló Ifjúsági Centrum a látogatók számára hétfő, kedd, csütörtök 9.00-19.00-ig, szerda, péntek 

13:00-19:00 óráig ezen kívül: hétköznap és szombaton programokhoz igazodóan tart nyitva, 

vasárnap zárva tart. 

2. Művelődéshez való joga alapján az intézményt - a zártkörű rendezvények kivételével - a 

nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, kulturális szolgáltatásait igénybe veheti. 

3. A számítógép teremben a számítógépek használati ideje maximum hétfő, csütörtök11:00-17:00 

között 2 óra egy személy részére. Használati díja 500 Ft/óra. 

4. A számítógépek előzetes bejelentkezéssel, csak a szakmai munkatársak engedélyével 

használhatóak. A számítógépteremben élelmiszer, innivaló nem fogyasztható. 

5. Az internet használat tartalmilag szabad, mindaddig, amíg a használó nem sért erkölcsi, törvényi 

kereteket. Ebben az esetben a mindenkori tagintézmény vezető megvonhatja a látogatótól az 

internet használatának jogát, súlyos esetben pedig az intézményből véglegesen kitilthatja. 

6. A programokon résztvevők zavartalan művelődését, tanulását, önképzését és szórakozását 

minden látogatónak kulturált magatartással kell segítenie.  

7. A foglalkozási helyiségek az előre előkészített program szerint használhatók. A berendezések és 

felszerelések védelme anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása 

minden látogatónak érdeke és kötelessége. A berendezési és felszerelési tárgyakban szándékosan 

okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie.  

 

8. A csoportvezető csak akkor távozhat, ha a csoport tagjai már elhagyták a foglalkozási helyiséget. 

A foglalkozás-vezetők kötelesek betartani az élet, baleseti, és vagyonvédelmi előírásokat. 

9. A technikai felszereléseket (elektromos kapcsolótáblák, audiovizuális eszközök, stb.) csak az 

Ifjúsági Centrum munkatársai kezelhetik. Az intézmény tűzvédelmi szabályzata minden látogatóra 

nézve kötelező. Ezek be nem tartásából eredő károkért anyagi felelősséget von maga után. 

10. Az intézményt látogatóknak kötelessége a baleset illetve baleset veszélyének észlelése esetén, 

értesíteni a mindenkori szakmai munkatársat. 

11. Az intézmény nem vállal felelősséget a látogatókat önhibájukból ért balesetek esetén. 

12. A színpadra felmenni minden látogató számára tilos! 

13. A kiállítási tárgyak megóvása minden látogató számára kötelező. Az alkotások rongálása tilos! Az 

okozott károkat a károkozó köteles megtéríteni. 

14. Zuglói Ifjúsági Centrum nem nyújthat elhelyezést politikai pártoknak, valamint civil szervezetek által 

szervezett politikai tematikájú rendezvényeinek, vagy azok lakossági fórumainak. 

15. Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy rendezvényeinkről legtöbb esetben fotó valamint filmfelvétel 

készül.  
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16. Dohányozni az intézmény egész területén TILOS! Dohányzás az udvaron a kijelölt helyen 

lehetséges. 

17. Az Ifjúsági Centrum területén és környékén szigorúan TILOS bárminemű szervezetre káros élvezeti 

és tudatbefolyásoló szer használata, fogyasztása, árusítása! 

18. Az Ifjúsági Centrumba bárminemű mások testi épségét veszélyeztető tárgy, vagy anyag behozatala 

TILOS! 

19. Az Ifjúsági Centrum dolgozóinak intézkedései a látogatókra nézve kötelező érvényűek. 

20. Aki a házirendhez nem alkalmazkodik, figyelmeztetés után meghatározott időre, vagy véglegesen 

kitiltható, súlyos esetben ellene hatósági eljárás indítható. 

21. Az intézmény területén elveszett tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

22. A ház dolgozóinak intézkedései a vendégekre kötelező érvényűek. 

A házirend betartása közös érdekünk, melyhez szíves segítségüket kérjük és köszönjük! 

 

Budapest, 2019. 

 

  

 Garay Klára 

    ügyvezető                            


