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A Laffert Kúria Dunaharaszti Város Önkormányzatának kulturális szakfeladatát ellátó
intézményének, a József Attila Művelődési Háznak a telephelyeként működik.
A Laffert Kúriában csak saját rendezvények tarthatók, külsős rendezvények szervezésére nincs
lehetőség. Az intézmény helyiségei csak a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott
események (esküvői szertartás, fotózás, értekezletek, tanácskozások konferenciák) számára
bérelhetők.
A Laffert Kúria kiállításai, programjai az előre meghirdetett nyitvatartási időben látogathatók!
A Laffert Kúria területén önálló kávéház működik, mely – kivéve a kúria egyes
rendezvényeinek időtartamát – saját nyitvatartási időben látogatható. A kávézó látogatása
magában foglalja nyári időszakban a terasz használatát is, de a kúria többi helyiségére – a
mellékhelyiségek kivételével – nem terjed ki.
A Laffert Kúriában az étel- és italforgalmazás csak a kávézó üzemeltetőjét illeti meg.
Mindennemű egyéb étel és ital behozatala csak a kávézó üzemeltetőjének engedélyével
lehetséges.
14 éven aluli gyermekek csak a részükre rendezett programokat látogathatják!
Az intézmény által szervezett tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai
tartózkodhatnak. Gyermekek részére szervezett rendezvényen szülő – kísérőként – részt vehet!
A rendezvényeken azokhoz illő öltözékben kell megjelenni!
Ruhatár nyitásakor annak használata kötelező, a ruhatárban csak az elhelyezett ruhaneműkért
vállal felelősséget az intézmény. A ruhatárban el nem helyezett tárgyakért a Laffert Kúria
felelősséget nem vállal.
A rendezvények végén mindenki köteles elhagyni a helyiségeket!
Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége, különösen figyelemben tartva az
épület műemléki jellegét! A felszerelés és a bútorzat rongálása tilos! Aki kárt okoz, köteles azt
3 napon belül megtéríteni!
A rendre és a tisztaságra ügyelni kell!
Ittas egyének a Laffert Kúriát nem látogathatják! A rendezvény alatt ittassá vált személy a
kúria munkatársának felszólítására köteles elhagyni az intézményt!
A Laffert Kúria egész épületében tilos a dohányozás! Dohányozni csak a teraszon kijelölt,
illetve épületen kívül, a törvény által előírt helyen lehet!
A Laffert Kúria udvarán parkolni tilos, oda gépkocsival behajtani csak külön engedéllyel − az
üzemeltetési munkák és az előadásokon való fellépés esetén − lehet.
Esküvő esetén a menyasszonyi autó és a fényképész, filmes stáb egy gépkocsija parkolhat az
intézményben.
A kúria udvara parkként működik, nyitva tartási időben látogatható. A parkot csak
rendeltetésszerűen lehet használni, ott minden sport- és egyéb, a pázsitot, növényzetet és udvari
berendezéseket veszélyeztető tevékenység tilos!
A látogatók a Házirendet kötelesek betartani!
Aki a Házirend ellen vét, ideiglenesen eltiltható a Laffert Kúria látogatásáról.
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