Kedves Látogató! Köszöntjük a Deák 17 Galériában!

Tájékoztatjuk, hogy Ön a Galériába történő belépésével a házirendben foglalt szabályokat elfogadja. A
Galéria épülete önkormányzati tulajdonba tartozó műemlékvédelmi épület, kérjük, óvjuk együtt
értékeinket!
Nyitva tartás iskolai időben:
Kedd-péntek: 10:00 - 18:00
Szombat: 09:00 - 13:00
Vasárnap és hétfőn: ZÁRVA

Nyitva tartás a nyári szünetben:
Hétfő-péntek: 10:00 - 18:00
Szombaton és vasárnap: ZÁRVA

Ettől eltérő rendkívüli nyitva tartásunkról hivatalos honlapunkon, a http://www.deak17galeria.hu/ címen
talál tájékoztatást.

A kiállítások mindenki számára ingyenesen látogathatók, csoportos látogatás esetén (több mint 8 fő)
azonban bejelentkezés szükséges e-mailen (info@deak17galeria.hu) vagy telefonon (+36 1 266 0482) előző
nap 18:00 óráig. Foglalkozásokra, illetve egyéb programjainkra regisztráció szükséges. Erről pontosabban
mindig az adott program leírásánál olvashatnak honlapunkon.
A kiállításokat, illetve a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.
A Galéria dolgozóinak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.
Programjainkon, kiállításainkon a csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt terheli a felelősség azért, hogy
csoportjuk minden tagja betartsa a házirendben foglaltakat.
14 éves kor alatti gyerekek vagy fogyatékkal élő személyek csak szülői felügyelettel vagy kísérővel
látogathatják kiállításainkat, programjainkat.
Láthatóan súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló, valamint hiányos öltözetű személy a
kiállításokat nem látogathatja.
Kérjük, legyen tekintettel másokra. A kiállítóterekben halkítsa le a mobiltelefonját, és beszélgetésével ne
zavarja a többi látogatót.
A díjtalan ruhatár használata műtárgyvédelmi okokból kötelező. Nem vihető be a kiállítótérbe 30×30 cmnél nagyobb méretű bármilyen táska vagy csomag, háton viselt hátizsák és hátitáska – mérettől függetlenül
–, valamint esernyő, esőkabát és levetett kabát. Amennyiben olyan értékes csomaggal érkezik, amelyet nem
szívesen hagy a ruhatárban, kérje munkatársaink segítségét.
A ruhatárban hagyott értékekért, és a Galériában elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Állatot (vakvezető kutya kivételével) csak ölben tartva lehet bevinni a kiállítóterekbe.
Fegyvert vagy annak látszó tárgyat, illetve egyéb életre, testi épségre, egészségre veszélyes tárgyat, anyagot
tilos behozni a Galéria területére. Közlekedési eszközt (pl.: gyerekkerékpárt, rollert, kismotort,

görkorcsolyát, gördeszkát stb.) abban az esetben lehet behozni, ha az eszköz a ruhatárban elhelyezhető.
Kerékpárt a Galériába tilos behozni.
Babakocsit a ruhatárban kell elhelyezni.
Tilos bevinni a kiállítótermekbe ételt és italt, illetve olyan méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a
többi látogatót vagy elzárja a menekülési útvonalat.
A Galériában lévő programokon, kiállításokon fényképek vagy videófelvételek készítése csak vaku
használata nélkül engedélyezett.
A Galéria egész területén, illetve termeiben kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató
feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a Galériával, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel (illetve
annak jogos felhasználójával) szemben. A résztvevők a szolgáltatás igénybevételével hozzájárulnak ahhoz,
hogy a felvételeken szerepeljenek. A felvételeket a Galéria kommunikációs anyagaiban, sajtómegjelenései
során használja fel.
A Galériában tilos a dohányzás, és nem megengedett az elektromos cigaretta használata sem.
A látogató köteles a Galéria helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, a környezetet rendben
tartani, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket,
berendezéseket és magát az épületet.
Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan
betartani a Galéria dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint
viselkedni.
Mindenki köteles megtenni minden tőle elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint az
Intézmény és mások vagyonának, illetve a Galéria épületének, berendezéseinek, eszközeinek valamint a
kiállított tárgyak védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
A kiállítótermeket a Galéria zárása előtt 10 perccel kérjük elhagyni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre
a Galéria elhagyására.
Az a látogató, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen
kitiltható a Galériából, illetőleg ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó
károkért a házirendet megszegő (vagy a házirendet megszegő személyért felelős) személy felel.
Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő (vagy a
házirendet megszegő személyért felelős) személy viseli a jogszabályi felelősséget, őt terhelik az esetleges
jogszabályi szankciók.
A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük látogatóink segítségét. Együttműködésüket előre is
köszönjük, egyben örömmel várunk mindenkit a kiállításainkra, illetve programjainkra!
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