
 

 

T Á J É K O Z T A T Ó  A Z  E L Ő A D Á S O K  R E N D J É R Ő L  

Kedves Nézőink! Kedves Látogatóink! 

A tájékoztató kiadásával a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. célja, hogy az alábbi szabályok 
betartásával biztosított legyen a zavartalan programon szerzett élmény. Kérünk mindenkit, hogy a 
szabályok betartásával ezt a célt segítse elő! 

A színházi előadásokra késve érkező látogatók jegyük szerinti helyüket csak a szünetben tudják 
elfoglalni. Amennyiben az előadásban nincs szünet, a késve érkezőket Pro Kultúra Sopron 
Nonprofit Kft. kollégáinak nem áll módjában beengedni. Az előadások alatt a nézőtérről valamilyen 
ok miatt távozó néző csak szünetben térhet vissza a helyére.  

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. a műsor- és programváltoztatás és a műsor vagy program 
előadása helyszínének vagy szereplőinek megváltoztatására vonatkozó jogát fenntartja , az 
esetleges változásokról a www.prokultura.hu, a www.soproniszinhaz.hu, valamint a 
www.barlangszinhaz.hu honlapon, és a facebook oldalon, közönségszervezési irodában és 
jegyirodában ad tájékoztatást. A produkció lebonyolításához szükséges esetben (pl. TV felvétel, 
helyszín megváltoztatása), a nézők/látogatók átültetésének, vagy áthelyezésének jogát a Társaság 
fenntartja, és ebben az esetben, törekszik arra, hogy a látogatóknak azonos árkategóriájú helyet 
tudjon biztosítani. A produkció áthelyezéséről az előadás kezdete előtt legalább 1 nappal ad 
tájékoztatást a társaság, a látogatók átültetéséről a társaság az előadás megkezdése előtt – a 
nézőtéri dolgozók segítségével – ad tájékoztatást. 

Az előadás rendjét megzavaró, vagy a többi látogató kárára irritáló magatartást tanúsító személyt, 
illetve az előadáson részt vevő olyan gyermeket, aki viselkedésével zavarja az előadás nézőit, a Pro 
Kultúra Sopron Nonprofit Kft. kollégái felszólíthatják a nézőtér elhagyására. Ezért javasolt, hogy az 
előadásokat 3 év alatti gyerekkel ne látogassák. A felnőtteknek szóló előadások látogatása 12 éves 
kor alatt nem javasolt. 14 év alatti személyek a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. előadásait csak 
kísérővel látogathatják. 

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. javasolja, hogy a látogatók minden előadásnál vegyék 
figyelembe a megadott korosztályi besorolást, amelyről a Társaság a www.prokultura.hu, a 
www.soproniszinhaz.hu, valamint a www.barlangszinhaz.hu honlapján ad tájékoztatást. 

Az előadások alatt a mobiltelefon és más, az előadást zavaró eszköz használata nem megengedett. 
A nézőtéri személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt/látogatót, aki beszélgetéssel vagy 
bármely módon zavarja az előadást vagy annak élvezetét.  

Az előadások alatt bármilyen eszközzel (például mobiltelefonnal) történő kép-, videó- vagy 
hangrögzítés tilos, ez alól kivételt képeznek az előre egyeztetett, hivatalos forgatások. E szabály 
be nem tartása személyiségi jogi, szerzői-, és szomszédos jogi jogsértés következményeit vonhatja 
maga után. A látogató a személyzet felszólítására köteles felhagyni a hang-, illetve képrögzítéssel, 
ellenkező esetben a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. munkatársai felszólíthatják a nézőtér 
elhagyására. 

http://www.prokultura.hu/
http://www.prokultura.hu/


 

 

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. egész területén készülhet promóciós célból, továbbá TV vagy 
rádió-felvétel, illetve egyéb kép- és hangfelvétel, amelyen bármely látogató feltűnhet. A Pro 
Kultúra Sopron Nonprofit Kft. látogatói a jegy, vagy bérlet megvásárlásával elfogadják és 
hozzájárulnak, hogy a társaság intézményeiben készített kép- vagy hangfelvételen történő rögzítés 
során szerepelhetnek. Az a személy, aki nem kíván ilyen kép-vagy hangfelvételen szerepelni, az 
általa látogatandó előadást megelőzően a jegyiroda@prokultura.hu e-mail címen ezt bejelentheti. 
Ebben az esetben a felvétel céljától függően a társaság munkatársai gondoskodnak a látogató 
kívánságának teljesítéséről. 

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. nézőterére tilos bevinni ételt és italt, illetve olyan tárgyat, 
amelynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat.  

A kerekesszékes, vagy mozgásukban korlátozott, illetve hallássérült látogatók számára a Társaság 
termei akadálymentesen megközelíthetőek.  

A ruhatár használata ingyenes. A ruhatárban leadott tárgyakban elhelyezett vagyontárgyakért 
anyagi felelősséget a társaság nem vállal. A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. a területén elhagyott 
értéktárgyakért felelősséget nem vállal, a talált tárgyak iránt az előadás napján a nézőtéri 
felügyelőnél, az ezt követő napokon a portán lehet érdeklődni.  

A Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. tulajdonában és kezelésében álló épületekben tilos a 
dohányzás, ezért dohányozni kizárólag az épület bejárattól számított legalább 5 méter távolságra 
lehet. 

Rendkívüli esemény esetén (pl. bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) a látogató köteles 
betartani Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. munkatársainak utasításait, és követni az előírásokat.  

Minden látogató köteles a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. helyiségeit és eszközeit, berendezési 
tárgyait rendeltetésüknek megfelelően használni, és a társaság területén történt balesetet, vagy 
bármilyen rendkívüli eseményt a nézőtéri munkatársaknak haladéktalanul jelezni, lehetővé téve 
ezzel a gyors intézkedést. 

 

 


