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A jegy megvásárlásával illetve felhasználásával, a Káptalan Kert és a Pécsi Nyári Színház területére 

történő belépéssel a látogató tudomásul veszi a Káptalan Kert és a Pécsi Nyári Színház Általános 

Szerződési Feltételeit, beleértve a Pécsi Nyári Színház esőszabályzatát is! 

 

KÁPTALAN KERT / PÉCSI NYÁRI SZÍNHÁZ  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

• A Pécsi Nyári Színház és a Káptalan Kert a műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartja! 

• A Pécsi Nyári Színházban és a Káptalan Kertben megtartott előadásokról, próbákról és koncertekről kép-, 

hang, valamint filmfelvételt készíteni (akár mobiltelefonnal is) szigorúan TILOS.  

• A sajtó és a média képviselői kizárólag előzetes egyeztetést követően készíthetnek hang-, kép-és filmfelvételt 

a Pécsi Nyári Színház és a Káptalan Kert rendezvényeiről, kizárólag azzal a céllal, hogy a szerzői jogról szóló 

1999. évi LXXVI. törvény szabad felhasználásról szabályaival összhangban nem több, mint 5 (öt) perces 

időtartamban részleteket használjanak fel hírekben, kulturális magazin műsorokban, tudósítás céljából. 

Egyeztetés az adott rendezvény előtt minimum 48 órával: info@pecsinyariszinhaz.hu  

• Ez úton tájékoztatjuk a Pécsi Nyári Színház és a Káptalan Kert nézőközönségét, hogy a tömegrendezvények 

résztvevőinek rögzítéséhez és nyilvánosságra hozatalához az érintett személy hozzájárulása nem szükséges. 

Fentiekre figyelemmel fenntartjuk a jogot a Pécsi Nyári Színházban zajló események esetleges rögzítéséhez, - 

ahol nem az egyes ember képmásának a felvétele a cél, hanem a tömeg bemutatása - és az így rögzített anyag 

nyilvánosságra hozatalához. 

• A Pécsi Nyári Színház és a Káptalan Kert területére ütő-, szúró,- vágóeszközt, fegyvert, továbbá gyúlékony és 

robbanásveszélyes anyagot vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni szigorúan 

TILOS! A biztonsági szolgálat a rendezvényre belépő személyt a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak 

bevitelének megakadályozása érdekében csomagja tartalmának bemutatására felszólíthatja, rajta és csomagján 

kizárólag fémtárgyak kimutatására alkalmas eszközt alkalmazhat, ennek visszautasítása esetén a 

rendezvényen való részvételét megtilthatja. 

• A Pécsi Nyári Színház és a Káptalan Kert területére TILOS behozni kutyát, házi-, dísz-, vagy hobbiállatot, 

illetve vadállatot. 

• A rendezvények zavartalan megtekintésének biztosítása érdekében a nézőtérre esernyőt felvinni TILOS. 

• A nézőtér területére üveget, üvegpoharat, ételt és italt bevinni tilos! 

• Alkoholos, kábítószer vagy egyéb befolyásoltság hatása alatt álló, valamint a nem kulturált öltözékben 

megjelenő személy a Pécsi Nyári Színház és a Káptalan Kert területét nem látogathatja. 

• A próbák, előadások megtartását TILOS akadályozni vagy bármilyen módon megzavarni, ezért az előadások 

során kérjük a mobiltelefonok használatát, a felállást és mászkálást mellőzni. 

• A rendezvény megtartását akadályozó vagy zavaró, annak biztonságát veszélyeztető személyeket a biztonsági 

szolgálat jogosult kilétének igazolására felszólítani, a rendezvényen való részvételét megtiltani, távozásra 

felszólítani, amennyiben az érintett személy ennek nem tesz eleget, és az élet- és vagyonbiztonság érdekében 

szükséges, a rendezvényről kivezetni. 

• A Pécsi Nyári Színház és a Káptalan Kert biztonsági szolgálatának és a hostesseinek utasításait a látogatók 

kötelesek betartani. A biztonsági szolgálat jogosult ellenőrizni a fenti szabályok betartását. 

• A Pécsi Nyári Színház és a Káptalan Kert területén okozott bármilyen károkozás TELJES KÁRTÉRÍTÉSI 

KÖTELEZETTSÉGET von maga után a Ptk. szabályai szerint! 

• A nézők felelőtlen magatartásából eredő személyi és anyagi károkért a Pécsi Nyári Színház és a Káptalan 

Kert nem vállal felelősséget. 

• VIS MAIORNAK MINŐSÜLŐ ESEMÉNY (háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, 

blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható és 

elháríthatatlan akadály) esetén a Pécsi Nyári Színház és a Káptalan Kert nem tartozik felelősséggel 

semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. 

http://www.pecsinyariszinhaz.hu/
http://www.kaptalankert.hu/
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A PÉCSI NYÁRI SZÍNHÁZ ESŐSZABÁLYZATA 
 

Felhívjuk tisztelt jeggyel rendelkező nézőink figyelmét, hogy előadásokat rossz idő esetén sem 

mondunk le előre. Célunk, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdjük, illetve 

folytassuk az adott előadást. Jegyükkel mindenképpen jöjjenek el az előadás helyszínére! 

 

ELŐZETES IDŐJÁRÁSI TÁJÉKOZTATÁST NEM NYÚJTUNK! 

 

• AZ ELŐADÁS ELMARADÁSÁRÓL legkésőbb az előadás napján 17.00 óráig a 

www.pecsinyariszinhaz.hu  oldalon közleményt adunk ki.  

• AMENNYIBEN KÖZLEMÉNY KIADÁSÁRA NEM KERÜL SOR 17.00 ÓRÁIG,  

ÚGY AZ ELŐADÁS MEGTARTÁSÁRA KÉSZÜLÜNK.  

Ez esetben is fenntartjuk a jogot, hogy az időjárás függvényében az előadást a helyszínen is 

lemondjuk. 

 

Mivel a Káptalan Utcai Szabadtéri Színpad nézőtere fedetlen, javasoljuk, hogy a várható kedvezőtlen 

időjárásra való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet. Felhívjuk figyelmüket, hogy a 

rendezvény alatt esernyő nem használható, mivel az gátolja a nézők színpadra való akadálymentes 

rálátását. Kérjük, kedvezőtlen időjárás esetén esőköpennyel készüljenek.  

 

HELYSZÍNI KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN: 

 

• Ha az előadás hivatalos kezdési időpontjában (21.00 óra) a rossz időjárás nem teszi lehetővé a 

kezdést, illetve az előadás első része alatt a kedvezőtlen időjárás miatt az előadást meg kell szakítani, 

az előadás megkezdésével, ill. a megszakított első rész folytatásával 60 percig várunk.  

• Ha az időjárás nem változik pozitív irányba, és egy óra múlva sem lehet elkezdeni/folytatni az 

előadást, akkor az lemondásra kerül és az esőnapon lesz megtartva. A döntést a helyszínen hozza 

meg és közli a nézőkkel a Pécsi Nyári Színház képviselője. Lemondás esetén a jegyek az előadás 

kijelölt esőnapjára érvényesek, a megvásárolt jegyek visszaváltása nem lehetséges. 

• Ha a rossz idő az előadás második felvonását (egyrészes előadás esetén az előadás második felét) 

szakítja meg, az előadás megtartottnak tekintendő. Ez esetben a jegyek nem visszaválthatóak, az 

esőnap nem kerül megtartásra. 

• Ugyancsak, ha az első felvonásban (egyrészes előadás esetén az előadás első felében) jelentkező 

rossz idő miatt az előadás megszakad, majd 60 perc várakozást követően folytatódik és a második 

felvonásba, (egyrészes előadás esetén az előadás második felébe) belekezdünk, ám ezt követően a 

kedvezőtlen időjárás miatt azt is meg kell szakítani, az előadás megtartottnak tekintendő. Ez esetben 

a jegyek nem visszaválthatóak, az esőnap nem kerül megtartásra. 

• Egyrészes, szünet nélkül játszott előadás esetén az előadás tehát megtartottnak tekintendő, 

amennyiben a rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került. 

• Kétrészes előadás esetén az előadás tehát megtartottnak tekintendő, amennyiben a kedvezőtlen 

időjárás miatt a második felvonás félbeszakad.  

• Amennyiben a produkcióból két előadás és csak egy esőnap van, az egyetlen esőnap az első 

előadás esőnapja. Azonban, ha az első előadás megtartásra került, a második előadás viszont rossz 

idő miatt elmarad, ez esetben a második előadás jegyei lesznek érvényesek az egyetlen esőnapra!  

Amennyiben mindkét előadás elmarad rossz időjárás miatt, az első előadás jegyei az esőnapra 

érvényesek, a második előadásra vásárolt jegyek visszaválthatóak. 

 

 

http://www.pecsinyariszinhaz.hu/
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FIGYELEM! Ha az első felvonásban (egyrészes előadás esetén az előadás első felében) jelentkező 

rossz idő miatt az előadás megszakad, majd 60 perc várakozást követően folytatódik és a második 

felvonásba, (egyrészes előadás esetén az előadás második felébe) belekezdünk, ám ezt követően a 

kedvezőtlen időjárás miatt azt is meg kell szakítani, az előadás megtartottnak tekintendő. Ez esetben 

a jegyek nem visszaválthatóak. 

 

ESŐNAPON ISMÉTELTEN KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ESETÉN 

 

• Ha az előadás hivatalos kezdési időpontjában (21.00 óra) a rossz időjárás nem teszi lehetővé a 

kezdést, illetve az előadás első része alatt a kedvezőtlen időjárás miatt az előadást meg kell szakítani, 

az előadás megkezdésével, ill. a megszakított első rész folytatásával 60 percig várunk.  

• Ha az időjárás nem változik pozitív irányba, és egy óra múlva sem lehet elkezdeni/folytatni az 

előadást, akkor az lemondásra kerül. A döntést a helyszínen hozza meg és közli a nézőkkel a Pécsi 

Nyári Színház képviselője.  

• Amennyiben az elmaradt előadás rossz idő miatt az esőnapon is lemondásra kerül, a jegyek az 

esőnapot követő munkanaptól számított 3 munkanapon belül visszaválthatóak, illetve - lehetőség 

szerint -  más előadásokra becserélhetők. 

• Egyrészes, szünet nélkül játszott előadás esetén az előadás megtartottnak tekintendő, amennyiben a 

rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került. Ez esetben a jegyek nem visszaválthatóak! 

• Kétrészes előadás esetén az előadás megtartottnak tekintendő, amennyiben a kedvezőtlen időjárás 

miatt a második felvonás félbeszakad. Ez esetben a jegyek nem visszaválthatóak! 

A BELÉPŐJEGYEK VISSZAVÁLTÁSA  

 

• Amennyiben az adott előadásnak van kijelölt esőnapja, a megvásárolt jegy visszaváltása nem 

lehetséges.  

• Megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, amennyiben az előadást kedvezőtlen 

időjárás miatt a kitűzött esőnapon sem lehet megtartani.  

Amennyiben az elmaradt előadás rossz idő miatt az esőnapon is lemondásra kerül, a jegyek az 

esőnapot követő munkanaptól számított 3 munkanapon belül visszaválthatóak, illetve lehetőség 

szerint más előadásokra becserélhetők a vásárlás helyszínén. 

• Online vásárolt jegyek esetében a jegyek ára öt munkanapon belül automatikusan visszautalásra 

kerül a vásárláskor használt bankszámlára. 

 

FIGYELEM! 

 

• Az elmaradt előadás napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség! 

• Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a néző a félbeszakadt előadásról távozott, ám az végül 

még aznap megtartásra került. 

• A határidőn túli jegyvisszaváltásra nincs lehetőség.  

• Egyrészes, szünet nélkül játszott előadás esetén az előadás megtartottnak tekintendő, amennyiben a 

rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került. Ez esetben a jegyek nem visszaválthatóak! 

• Kétrészes előadás esetén az előadás megtartottnak tekintendő, amennyiben a kedvezőtlen időjárás 

miatt a második felvonás félbeszakad. Ez esetben a jegyek nem visszaválthatóak! 

Kérjük, jegyüket őrizzék meg az előadás végéig,  

hiszen félbeszakadt előadás esetén, az esőnapon ezzel tudnak csak bejutni a nézőtérre! 

2022-ben védettségi igazolvány nélkül látogathatóak színházi előadásaink! 

http://www.pecsinyariszinhaz.hu/
http://www.kaptalankert.hu/
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COVID-19 INFORMÁCIÓK 2022 
 

Védettségi igazolvány nélkül látogathatóak színházi előadásaink! 
 

 

Továbbra is kérjük azonban kedves nézőinket, vigyázzunk egymásra! Amennyiben betegnek érzi magát, 

lázas, vagy légúti panaszai vannak, elővigyázatosságból inkább ne vegyen részt az előadáson! 

 

A beléptetés 20:00-kor indul, a színházi előadások 21.00 órakor kezdődnek. 

 

• A beléptetés időbe telik, MINIMUM 30 PERCCEL a tervezett belépés előtt érkezzenek meg a 

bejárathoz! 

 

Figyeljék továbbra is aktuális híreinket honlapunkon és a Facebook oldalunkon. 

 

 

 

Szeretettel várjuk Önöket előadásainkra! 

 

 

 

Pécs, 2022. június 1. 
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