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ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO (ŠKC) LANKYTOJŲ TAISYKLĖS
1. Lankytojas įsigyto bilieto į renginį pasikeisti ar grąžinti negali.
2. Bilietai, įsigyti ŠKC kasoje, grąžinami renginiui neįvykus arba pasikeitus renginio datai per
5 darbo dienas.
3. Bilietas yra fiskalinis kvitas, kurį lankytojas, pageidaujantis sąskaitos-faktūros, privalo
išsaugoti.
4. Lankytojas, suklastojęs bilietą, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
5. Bilietų rezervacija galioja 5 darbo dienas. Likus 3 darbo dienoms iki renginio visos
rezervacijos panaikinamos ir naujos nebepriimamos. Išimtys taikomos lankytojams iš kitų
miestų.
6. Informacija teikiama ir bilietų užsakymai priimami tel. +370 41 52 46 59, el. p.
kasa@siauliukc.lt. Kasos darbo laikas: I–V nuo 10 iki 18 val., VI–VII 1 val. iki renginio.
7. ŠKC neatsako, jei bilietas buvo pamestas ar dėl lankytojo kaltės nepataisomai sugadintas.
8. Į ŠKC Didžiąją salę draudžiama įsinešti maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių
gėrimų.
9. Fotografuoti ir filmuoti renginius galima tik gavus ŠKC administracijos specialųjį leidimą.
10. ŠKC darbuotojai pasilieka teisę į renginius neįleisti lankytojo, apsvaigusio nuo alkoholio,
narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų.
11. ŠKC darbuotojai pasilieka teisę išprašyti iš renginio lankytoją, kuris trukdo, triukšmauja ar
niokoja ŠKC turtą.
12. Lankytojas, padaręs žalą ŠKC, jame esančiam turtui, kitų lankytojų turtui ir / ar sveikatai,
atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnametis,
negalią turintis asmuo, atsako jų tėvai ar globėjai.
13. Už daiktus ir pinigus, paliktus rūbinėje drabužių kišenėse, ŠKC darbuotojai neatsako.
Rūbinėje ar kitose lankytojams skirtose patalpose palikti daiktai saugojami 2 savaites.
14. Už pamestą ar sugadintą rūbinės numerėlį bauda 5 Eur. Pametus numerėlį, lankytojui
drabužiai atiduodami, kai išdalijami visi drabužiai lankytojams, turėjusiems numerėlius.
15. Lankytojui, susiruošusiam į renginį automobiliu, gali būti sunku rasti vietą jį pastatyti, todėl
prašome atvykti nors 15 min. iki renginio pradžios.
16. Po trečiojo skambučio lankytojas į salę neįleidžiamas.
17. Į vakarinius spektaklius prašome nesivesti ikimokyklinio amžiaus vaikų, juos kviečiame į
vaikams skirtus dieninius spektaklius.
18. Rekomenduojame į renginius ateiti vilkint tinkamą aprangą.
19. Renginiuose prašome išjunkite mobilųjį telefoną arba mobiliojo telefono garsą.
20. ŠKC nerūkoma.
21. ŠKC laikyti transporto priemones (dviračius) draudžiama, jei nėra tam numatytos patalpos.
22. Prašome vykdyti ŠKC darbuotojų nurodymus, susijusius su sauga.
MALONIŲ JUMS ĮSPŪDŽIŲ ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO RENGINIUOSE!

