ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ OLASZ KULTÚRINTÉZETBE VALÓ
BELÉPÉSRE VONATKOZÓAN

Jelen házirend az Olasz Kultúrintézet rendezvényeire vonatkozó kötelező belépési és magatartási
szabályokat tartalmazza.
Az Olasz Kultúrintézet és a rendezvényre belépő személyek (Látogató) közötti jogviszonyból
eredő jogokat és kötelezettségeket az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
Mivel az Olasz Kultúrintézet diplomáciai terület, biztonsági okokból fokozott ellenőrzést
végzünk, ezért belépéskor érvényes fényképes személyazonosításra alkalmas dokumentumot
kérünk felmutatni. Az Olasz Kultúrintézet műemléképület, ezért történelmi és építészeti
értékéből kifolyólag a helyiségek tiszteletet érdemelnek illetve fokozott elővigyázatosságot
igényelnek a Látogató részéről.

Házirend

A Látogató a Rendezvény területén a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a
házirendnek megfelelően, az általános normákat betartva köteles viselkedni. A Látogató köteles
tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások
személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.
1. A tagsági igazolványon egyedi vonalkód található, amelyet a rendezvény helyszínén
elektronikusan ellenőrzünk.
2. Biztonsági okokból az Intézet bárki belépését megtagadhatja, a helyszínről kiutasíthatja,
átvizsgálhatja, valamint zárt láncú kamerarendszerrel(CCTV) felvételt készíthet róla.
3. Az Olasz Kultúrintézet rendezvényeinek biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a
jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.
4. Közbiztonságot veszélyeztető eszközöket a rendezvény területére bevinni tilos. Így különösen
tilos a rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy
gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, illetve egyéb, a
közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban (175/2003. (X.
28.) Korm. rendelet) tárgyakat bevinni.
5. A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére.

6. Állatokat tilos bevinni a rendezvény helyszínére.
7. Az 1999. XLII. törvény alapján az Olasz Kultúrintézet teljes területén tilos a dohányzás.
8.

Bármilyen

hangfelvétel,

képfelvétel,

készítése/tárolása/rögzítése/továbbítása

audio-vizuális

kizárólag

személyes

felvétel/információ/más
(privát)

célra

adat

megengedett,

kereskedelmi célú felhasználása tilos. A Látogató tudomásul veszi, hogy az Olasz Kultúrintézet,
valamint

az

Olasz

Kultúrintézettől

engedélyben

részesülő

Szerződéses

partnerek,

Közreműködők, sajtómunkatársak a rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek.
9. A Látogató köteles betartani a rendezőktől kapott valamennyi utasítást (különösen vészhelyzet
esetén).
10. A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – az Olasz
Kultúrintézet előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy
reklámtevékenység folytatása.
11. Az Olasz Kultúrintézet rendezvényeire csak az érvényes tagsági kártyával rendelkező
tagjaink léphetnek be, maximum egy fő kísérővel. A kártya igényléséről az alábbi linken
tájékozódhatnak: http://www.iicbudapest.esteri.it/iic_budapest/hu/istituto/diventare_soci/

Könyvtári kölcsönzési szabályzat
A könyvtári szolgáltatások csak érvényes tagsági kártyával vehetők igénybe. A könyvtárba
beiratkozott tagjaink a könyveket három hétre (maximum 21 napra) kölcsönözhetik, mely egy
alkalommal meghosszabbítható újabb három hétre. A DVD-k, videokazetták, CD-k kölcsönzési
ideje egy hét. Egyidejűleg 3 db könyv vagy audiovizuális hordozó (DVD, CD, videokazetta)
kölcsönözhető. Nem kölcsönözhetőek a szótárak, az enciklopédiák, a művészeti könyvek és a
nagy értékű könyvek. A DVD-k és a CD-k egy hétre vihetők el 1000 Ft. letéti díj ellenében, mely
összeget a visszahozatalkor visszatérítjük.
A kikölcsönzött példányok határidőn túli visszaszolgáltatásának elmaradása – előzetes
felszólítást követően – feljelentést vonhat maga után.

