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Műhelylátogatási szabályzat
Preambulum
A Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. (továbbiakban POM) fő tevékenysége új orgonák
építése, orgonák átépítése, felújítása, restaurálása, valamint orgonaalkatrészek gyártása bel- és
külföldi megrendelők számára. A POM számára nem üzleti cél ennek a tevékenységnek
látvány jellegű bemutatása, ebből árbevétel elérése. A műhelylátogatások szervezésének
szükségessége ettől függetlenül belátható, azonban annak költségeit a vállalkozás önállóan
viselni nem szándékozik. Ilyen költségek különösen a körbevezető személlyel kapcsolatos
költségek, valamint a műhelyekben kieső munkaidő (munkaidőben történő látogatás, a
termelés zavarása esetén) és a felmerülő energia és rezsiköltségek (munkaidőn kívüli vezetés
esetén). A fentiek kezelésére a POM az alábbi szabályzatot alkotta.
1.§
A műhelyek látogatási rendje
Főszabályként a műhelyek (Központi Műhely, Fémsíp Műhely) előzetes bejelentés alapján,
szervezett csoportokban, munkanapokon (H-P) 8:00 és 16:00 között látogathatók.
Amennyiben igény merül fel lemezöntés megtekintésére, úgy a látogatás időpontja kizárólag
munkaidőben, külön térítés mellett történhet.
2.§
Nyílt napok
A POM évente legfeljebb két alkalommal nyílt napot rendez, amikor vállalja, hogy nem
szervezett csoportokat is vezet műhelyei területén, meghatározott időpontokban. A nyílt
napokat minden évben honlapján közzéteszi a csoport(ok) indulási dátumával együtt.
A POM fenntartja a jogot, hogy adott évben nyílt napot nem hirdet meg. A POM fenntartja
továbbá a jogot a nyílt napon beengedhető csoportok létszámának korlátozására, valamint a
csoportok számának korlátozására.
A fentieken kívül a POM fenntartja a jogot a nyílt napok dátumának meghirdetést követő
módosítására, illetve a nyílt nap(ok) törlésére is.
Nyílt napon POM a lemezöntés megtekintését nem garantálja, a csoportok indítása a honlapon
közzétett, előre meghatározott időpontokban történik.
3.§
A látogató csoportok nagysága és összetétele
Az egyszerre, egy időben fogadható csoportok száma legfeljebb 2, és csoportonként a
létszám nem haladhatja meg a 30 főt.
Amennyiben a csoportban 14. életévüket be nem töltött személyek is vannak, úgy minden 14.
életévét be nem töltött látogató mellett leglább egy fő nagykorú kísérőnek kell a csoportban
tartózkodnia. Iskolai csoportok megfelelő szervezettsége esetén a csoport összetételi
szabályoktól előre történő, külön egyeztetés mellett el lehet térni.

4.§
Biztonsági rendszabályok
A látogatók kötelesek a műhelylátogatás során az arra kijelölt helyen tartózkodni, és a
körbevezetést végző személy utasításait követni. Tekintettel arra, hogy a látogatás üzemi
területen történik, a POM minden felelősséget elhárít a rendszabályok be nem tartásából eredő
baleset tekintetében.
Az üzemi területen található tárgyak – szerszámok, anyagok, félkész és kész orgona
alkatrészek – a látogatók számára csak akkor érinthetők meg, ha arra a látogatást vezetőtől
külön engedélyt kapnak. Ellenkező esetben az esetlegesen okozott kár megtérítése a
látogatóra – kiskorú személy esetén kísérőjére – hárul.
Az üzem területére nagyméretű táska, étel, ital, gyúlékony anyag, vagy károkozásra alkalmas
eszköz, illetve kisállat behozatala szigorúan tilos.
A fenti szabályok megsértése esetén a látogató kizárható a látogatásból, és a látogatási díj
visszafizetésének mellőzése mellett haladéktalanul el kell hagynia az üzem területét.
5.§
A látogatás hossza, nyújtott szolgáltatások
A látogatás hossza az aktuálisan a műhely(ek)ben látható alkatrészek mennyiségétől függően
45-90 perc. A látogatása ideje alatt többször lépcsősoron kell közlekedni, azonban lift nem
található az üzemben. A látogatás teljes ideje alatt a POM megbízottja „idegenvezetést” tart,
mely során nagy vonalakban ismerteti az alkalmazott technológiákat, bemutatja a látható
alkatrészeket, alapismereteket ad az orgona működéséről, a feltett kérdésekre a rendelkezésre
álló idő erejéig röviden válaszol.
A POM semmilyen körülmények között nem nyújt éttermi vagy más catering szolgáltatásokat
sem a látogatás ideje alatt sem az után, vagy azt megelőzően.
6.§
Fényképezés dokumentálás
A POM előzetes egyeztetés esetén hozzájárul fényképek készítéséhez, azonban azok akár
papír alapon, akár elektronikusan történő publikálása kizárólag POM előzetes írásbeli (ill. email) hozzájárulása mellett lehetséges.
POM semmilyen körülmények között nem járul hozzá közeli (macro) felvételek készítéséhez
elkészült orgonaalkatrészek, vagy részegységek, illetve hangszerek tekintetében, valamint
nem járul hozzá bármilyen a kifüggesztett tervrajzokkal, látványtervekkel kapcsolatos kép
elkészítéséhez. A fenti fotók elkészítésének bármelyike jogi következményekkel járhat.
7.§
A látogatás ára és kedvezmények
A műhelyek látogatása térítésköteles.
Szervezett csoport esetén, a csoport létszámától függetlenül a látogatás díja:
2
17.000 Ft + ÁFA / csoport
Szervezett csoport esetén, a csoport létszámától függetlenül lemezöntéssel:

37.000 Ft + ÁFA / csoport
Nyílt napon a látogatás díja:
1.575 Ft + ÁFA / Fő
Megrendelők és protokollvendégek számára a műhelyek látogatása térítésmentes.
A POM fenntartja a jogot, hogy bármikor, indoklás nélkül térítésmentessé tegye a látogatást
személyek és/vagy csoportok számára.
8.§
Kapcsolatfelvétel, üzemvezetésre és nyíltnapra való jelentkezés
A POM által meghirdetett nyíltnapok jelentkezési határideje a meghirdetett időpontot
megelőző hét vasárnap éjfél. A szervezett csoportok számára az időpont egyeztetésnek
minimum 1 hónappal a látogatást megelőzően meg kell történnie. A POM fenntartja a jogot a
kívánt időpont elutasítására, a megbeszélt időpont megváltoztatására, elhalasztására vagy
annak törlésére. Az üzemlátogatásra való jelentkezést a 72/239-603-es telefonszámon vagy az
info@pomorgona.hu e-mail címen keresztül lehet megtenni.
9.§
Hatály, vegyes rendelkezések
Jelen szabályzat kihirdetése napján lép hatályba.
A POM fenntartja a jogot, hogy adott személytől vagy személyek csoportjától indoklás nélkül
megtagadja az üzem területére történő belépést.
A szabályzattól való, a szabályzatban foglalt eltérések engedélyezésére az ügyvezetők, az
ügyvezetői tanácsadók, valamint az üzemvezető jogosultak.
Jelen szabályzat kihirdetésével minden korábbi írásos és szóbeli, jelen tárggyal kapcsolatos
ügyvezetői utasítás hatályát veszti.
Pécs, 2018. Január 26.

Budavári Attila
ügyvezető

3

