Ifjúsági Klub
HÁZIRENDJE

A Művelődési Központ házirendjének ismerete és betartása
mindenkinek kötelessége.
A közösség zavartalan élete csak úgy biztosítható, ha mindenki
betartja az együttélés írott és íratlan szabályait, felelősséget érez
társai, és a hely iránt, tisztában van jogaival, ismeri és teljesíti
kötelességeit.
Az Ifjúsági Klub szolgáltatásait térítésmentesen és szabadon vehetik
igénybe a 10-16 év közötti fiatalok. A klubot használók felelősek a tér
rendjéért, biztonságáért, az itt található eszközök megóvásáért, és
azért,
hogy
társaikkal
megfelelően
viselkedjenek.
A klub kulcsát minden esetben a Művelődési Ház vezetőjétől, vagy
munkatársától kell elkérni, ezáltal is biztosítva a folyamatos
kapcsolatot és felügyeletet, majd a klub használata után neki kell
visszaadni. A Művelődési Központ munkatársa a klubhasználók
távozása előtt minden esetben ellenőrzi a klub rendjét. A klubba
belépni személyi igazolvány felmutatásával lehet.

A Klubban tanúsított általános magatartásra vonatkozó
szabályok:
• A mindenkori klubhasználó kötelessége saját és társai testi
épségének és egészségének megóvása.
• Köteles továbbá tiszteletet és kulturált magatartást tanúsítani a
kultúrház dolgozóival és klubtársaival szemben.

• A klubtagnak kötelessége baleset illetve baleset veszélyének
észlelése esetén értesíteni a mindenkori ügyeletest.
• A klub tisztaságáért, rendjéért, egymás tulajdonának megóvásáért
minden klubhasználó felelős.
• A klubban és a klub közvetlen környékén tilos a szervezetre káros
élvezeti szerek árusítása, használata!
Szigorúan tilos alkohol, kábítószer, kábító hatású szerek
fogyasztása! Amennyiben ezek fogyasztását észleli a Művelődési
Központ munkatársa úgy - az igazgatónak való jelzés után - az
igazgatónak jogában áll a klubhasználó/k eltiltása a klub
használatától.
• A klubhasználók kötelesek tiszteletben tartani a mindenkori
ügyeletes azon jogát, mellyel a vitás kérdésekben, illetve bizonyos
helyzetekben kizárólagosan döntést hozni hivatott.
• A Klubhelyiségben szemetelni tilos! Távozás előtt rendet kell rakni!
• Berendezési tárgyak rongálása tilos! Az okozott kárt a rongáló
köteles megtéríteni!
Bármi rongálás észlelése esetén AZONNAL JELEZNI KELL a
Művelődési Központ munkatársának/vezetőjének

Ifjúsági Klub
nyitva tartása
május 1. – szeptember 30.
(nyári nyitva tartás)

Hétfőn, szerdán 14.00 - 19.00 óráig
pénteken és szombaton 14.00 - 21.00 óráig

október 1. – április 30.
(téli nyitva tartás)

Hétfőn, szerdán 14.00 - 18.00 óráig
pénteken és szombaton 14.00 - 20.00 óráig

Az ifjúsági klub vasárnap zárva tart.

