HÁZIREND
KIKE Pince
Semmi olyat ne tégy, amit otthon sem tennél
Kedves Látogató!
Örülünk, hogy betértél hozzánk. Érezd otthon Magad!
Alábbiakban a KIKE Pince házirendjét olvashatod. Ha a benne foglaltakat betartod, szívesen látott
vendég vagy nálunk.
A Kistarcsai Civilházban található KIKE Pince m ködését és házirendjét a Kistarcsa Város
Önkormányzata és a Kistarcsai Kulturális Egyesület – a továbbiakban KIKE – között létrejött bérleti
szerz désben foglaltak figyelembevételével határoztuk meg.
1. A KIKE Pince m ködtetése az egyesület elnöksége által megbízólevéllel megbízott egyesületi
tag – a továbbiakban programkoordinátor – hatásköre.
2. A KIKE Pince helyiségeit, és annak szolgáltatásait a KIKE tagjai térítésmentesen vehetik
igénybe, a programkoordinátorral történt el zetes egyeztetés alapján. A résztvev KIKE tagok
egyenként 1 vendéget is hozhatnak, de a résztvev k többségének KIKE tagnak kell lennie.
3. A KIKE Pince alkalmi igénybevev inek igazodniuk kell a KIKE el re betervezett programjaihoz,
illetve a már korábban bejelentett igényekhez. Programszervezéskor célszer tájékozódni a helyiség
foglaltságáról. A szabad id pontok és a programkoordinátor elérhet ségei megtekinthet k a
www.kike.hu honlapon.
4. A rendezvények ütközéséb l következ esetleges vitás kérdésekben a program-koordinátor
jogosult dönteni.
5. A KIKE Pince igénybevételére a rendezvény el tt legalább öt nappal korábban kell jelentkezni.
6. Az épület és a pince kulcsait a programkoordinátor adja át a f szervez nek.
7. Amennyiben a f szervez bármilyen hiányosságot észlel, azt a rendezvény kezdete el tt köteles
jelezni a programkoordinátornak.
8. A rendezvény zavartalan megvalósításához szükséges fogyóeszközök biztosítása a f szervez
feladata.
9. A rendezvény f szervez je egy személyben vállal teljes kör felel sséget a kulturált
viselkedésért és a rend fenntartásáért, a berendezési tárgyak, eszközök rendeltetésszer használatért az
ingatlan egész területére vonatkozóan.
10. Az épületen belül tilos a dohányzás!
11. Az épületen belül szeszesital fogyasztása tilos – kivételt képez a zártkör rendezvény!
12. A rendezvény résztvev inek tekintettel kell lenniük az ingatlan területén m köd más csoportok
tevékenységére és a szomszédokra!
13. A KIKE Pincében szervezett programokon mindenki saját felel sségére vesz részt. Az ott
keletkezett személyi károkért, balesetekért, a behozott értéktárgyakért a KIKE nem vállal felel sséget.
14. A rendezvényt követ két napon belül a f szervez a pincét és az épület többi részét is tisztán,
az eredeti állapotnak megfelel en adja át a programkoordinátornak, aki szemrevételezést követ en
átveszi a kulcsokat. Amennyiben a rendezvény következtében az ingatlan területén épületben,
berendezési tárgyban kár esett, annak helyrehozataláról a f szervez nek kell gondoskodnia.
15. A házirend betartása minden látogató számára kötelez !
Kistarcsa, 2010. február 2.
Kereszti Ferenc
a Kistarcsai Kulturális Egyesület
elnöke

