
Látogatói Szabályzat 

 

Tisztelt Látogatóink! 

 

Kérjük, hogy a Kiállítóhely (az épület és a Türbe-kert) látogatása során tartsák be az alábbi 

szabályokat: 

A KIÁLLÍTÓHELY TERÜLETÉRE (AZ ÉPÜLETBE ÉS A TÜRBE KERTBE) TILOS BEVINNI bármilyen 

közlekedési eszközt (így különösen kerékpárt, rollert), élő állatot (kivéve vakvezető kutyát), 

szúró- és vágóeszközöket, valamint olyan nagyméretű tárgyakat, amelyek a műtárgyak, a 

látogatók vagy a munkatársak testi épségét, biztonságát veszélyeztetheti. A Türbe-kertben a 

fűre lépni, valamint ételt és italt fogyasztani tilos. Amennyiben egészségügyileg indokolt, egy 

darab, legfeljebb 0,5 liter űrtartalmú palackban tartott (alkoholmentes) folyadék a 

Kiállítóhelyre bevihető, de annak elfogyasztása csak a kiállítótéren kívül engedélyezett. 

A KIÁLLÍTÓHELYET NEM LÁTOGATHATJÁK alkohol vagy bódító hatású szer hatása alatt álló 

személyek, lázas vagy fertőző betegek, illetve a Kiállítóhely szellemiségéhez nem illő vagy 

hiányos öltözetben érkezők. Azokkal szemben, akik viselkedésükkel a látogatóink, 

munkatársaink vagy a Kiállítóhely, illetve az ott elhelyezett műtárgyak biztonságát sértik vagy 

veszélyeztetik, avagy más módon megbotránkozást okoznak, a biztonsági őrök jogosultak 

intézkedni. 

A biztonsági őrök, teremőrök, illetve a Kiállítóhely munkatársainak a kéréseit, utasításait 

minden esetben be kell tartani. A biztonsági őrök, teremőrök, illetve a Kiállítóhely munkatársai 

– a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően – jogosultak a Kiállítóhelyre belépő 

látogatókat a belépés jogosultságának igazolására felhívni, melynek megtagadása esetén 

jogosultak a látogató belépést megtiltani. 

TILOS A DOHÁNYZÁS a Kiállítóhely egész területén, elektromos cigaretta használata sem 

megengedett. Dohányozni csak a főbejárat előtti rácson kívül lehetséges, a bejárattól legalább 

5 m távolságban. 

MŰTÁRGYVÉDELEM: A műtárgyak már egy érintéstől is sérülhetnek. Kérjük, hogy – a 

helyenként a padlón is jelzett – 30 cm-es távolságon belül ne közelítsen hozzájuk, és ne érintse, 

ne fogja meg még a kőtárgyakat sem! A Kiállítóhelyen tilos a kihelyezett védőkordonokon 

átmászni, a látogatók elől elzárt területekre belépni, a lezárt területeken engedély nélkül 

tartózkodni! A kiállítótérbe tilos bevinni ételt, italt, gyermekjátékot, illetve bármely olyan 

eszközt vagy tárgyat, amely a műtárgyakat veszélyeztetheti.  

A szándékos vagy gondatlan magatartásával kárt okozó látogatótól a Kiállítóhely üzemeltetője 

a kár megtérítését követelheti, illetve vele szemben kártérítési eljárást kezdeményezhet. A 

Kiállítóhely üzemeltetője nem vállal felelősséget a látogatók által harmadik személyeknek 

okozott károkért. 



ZÁRÁSI REND: A kiállítótér zárása 17:45-kor kezdődik. Az épületet és a Türbe-kertet kérjük 18 

óráig elhagyni. 

MOBILTELEFON: Kérjük, a kiállítótérben ne zavarja a többi látogatót hangos beszéddel, a 

mobiltelefonját halkítsa le. 

LÁTOGATÁS GYERMEKKEL: A Kiállítóhely örömmel fogadja kiskorú látogatóit, ugyanakkor 

személyi és műtárgybiztonsági okokból az alábbi szabályok betartása elengedhetetlen: 

Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elöl rögzített 

hordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni. Bármely korú kisgyermek nyakban és háton való 

hordozása műtárgybiztonsági okokból nem megengedhető. A babakocsit csak tolni szabad, 

kézben összecsukott állapotban sem szállítható. 

14 év alatti gyermek a Kiállítóhely területén kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. 

A szülő, vagy nagykorú kísérő felel azért, hogy a gyermek a kiállítási tárgyak épségét megóvja, 

és a kiállítóteret, valamint annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használja. A 

gyermek testi épségéért, valamint a Kiállítóhelyhez illő, kulturált viselkedéséért a szülő, vagy 

nagykorú kísérő felel. Kérjük, hogy a Kiállítóhely látogatása során legyenek tekintettel a többi 

látogatóra. 

TÁRLATVEZETÉS: Tárlatvezetés, előzetes egyeztetést követően, díj ellenében igényelhető az 

info@gulbabaalapitvany.hu email címen. 

CSOPORTOS ÉS CSALÁDI LÁTOGATÁS: A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt (valamint 

külön eseti engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terhel a felelősség azért, hogy 

csoportjuk minden tagja betartsa a Látogatói Szabályzatban foglaltakat. 

Csoportos látogatással, vagy tárlatvezetéssel kapcsolatos kérelmét/igényét kérjük, az 

esemény előtt legalább 1 héttel jelezze az info@gulbabaalapitvany.hu email címen. 

FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Fénykép és videofelvétel készíthető vaku-, illetve fényképállvány 

vagy szelfibot használata nélkül. A felvételek kizárólag személyes célokra használhatók, 

kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. Egyes időszaki kiállításokon a felvételek készítését 

korlátozhatjuk. 

Üzleti célú fotózással és forgatással kapcsolatos engedélykérelmét kérjük, az esemény előtt 

legalább 1 héttel jelezze az info@gulbabaalapitvany.hu email címen. 

A Kiállítóhely üzemeltetője a Kiállítóhely területére történő belépést, illetve az épület és a 

Türbe-kert látogatását a Látogatói Szabályzat elfogadásához és az abban foglaltak 

betartásához köti, mely minden látogatóra nézve kötelező. A Látogatói Szabályzatban 

foglaltakat be nem tartó vagy megszegő látogatók esetében a Kiállítóhely területére történő 

belépés megtagadható, illetve ők az épületből és a Türbe-kertből a biztonsági őrök 

közreműködésével eltávolíthatóak. 

KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTTMŰKÖDIK VELÜNK ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSÉBEN! 

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány 
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