HÁZIREND
1.) Az intézmény megnevezése, székhelye, címe:
Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár
6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.
2.) Az intézmény típusa: integrált közművelődési-közgyűjteményi intézmény
3.) Az intézmény feladata:
A Művelődési Központ az emberek művelődését, szórakoztatását, a szabadidő hasznos és kulturált
eltöltését szolgáló intézmény. Tevékenységével segíti az emberek mindennapi kulturális és
művelődési igényeinek kielégítését, a közösségi gondolkodás erősítését.
Kezdeményezi, hogy a kultúra elsajátításában, ápolásában minél többen vegyenek részt, biztosítja
ehhez a megfelelő környezetet és a feltételeket.
4.) Az intézmény nyitva tartása:
A Művelődési Központ igény és kérés szerint alakítja nyitva tartását, ezért az alábbi időpontok
tájékoztató jellegűek:

Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek
10:00 – 19:00 óráig

Szombat
08:00 – 16:00 óráig

Vasárnap
ZÁRVA
December 24-től az első januári munkanapig karácsonyi szünetet tartunk.
A Művelődési Központ a megjelölt időpontokon kívül is igénybe vehető, látogatható, külön
egyeztetés alapján.
5.) Az intézmény használata:
5.1. A művelődéshez, a szórakozáshoz való joga alapján az intézményt nyitvatartási időben minden
érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális berendezéseit, felszereléseit, egyéb eszközeit,
szolgáltatásait.
A fentiek alól kivételt képeznek a zártkörű rendezvények.
A belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
5.2. Az érdeklődők zavartalan művelődése és szórakoztatása érdekében a közösségi és társas élet
szabályainak megfelelő kulturált magatartás az intézmény valamennyi dolgozójának és látogatójának
kötelessége.
5.3. Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezéseinek és felszereléseinek
anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása minden látogatónak érdeke és
kötelessége.
5.4. Valamennyi – az intézményt rendeltetésszerűen használó és az emberi együttélés alapvető
szabályait betartó – látogató joga, hogy az intézménnyel kapcsolatos panaszait, a működésével
összefüggő észrevételeit az intézmény igazgatójához eljuttassa.
5.5. A házirend szabályait szándékosan megsértőket, rongálókat, az emberi együttélés normáit be
nem tartó egyéneket az intézmény igazgatója eltilthatja az intézmény látogatásától.
5.6. A házirendet az intézményben több, jól látható helyen kell kifüggeszteni.
5.7. Az intézmény területén, nyilvános rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet.

