A FORDAN TÁNCCENTRUM HÁZIRENDJE 2018 / 2019.
NYITVATARTÁS
o

A Fordan Tánccentrum recepciója hétköznap 14.30 és 20.30 óra között tart nyitva.

o

A Fordan Tánccentrum további nyitva tartását minden esetben az aktuális órarend határozza meg.

o

A foglalkozásra érkezők már nyitáskor bemehetnek a társalgóba, de a tánccentrum többi helyiségét csak a
foglalkozás kezdete előtt 15 perccel vehetik igénybe.

o

Szombaton és vasárnap a Tánccentrum recepciója zárva van, az intézmény órarend szerint működik. A
csoportok vezetői az óra kezdete előtt nyitják, az óra megkezdésekor zárják a tánccentrumot. A későn érkezők
ilyenkor közvetlenül oktatójukat hívják föl, ha be szeretnének menni.

PARKOLÓ
o

A parkolót a Fordan Tánccentrumba járó vendégek, táncosok, sportolók és azok hozzátartozói használhatják
arra az időszakra, amíg a foglalkozások, edzések tartanak.

o

A parkolót használhatják még a szomszédos „Hevesi Villamossági Szaküzlet” vásárlói is a 07.30-16.30 közötti
időszakban. A jogosulatlanul parkoló járműveket a parkolóból a tulajdonos költségére elszállíttatjuk.

o

Kérem, hogy a parkolóhelyekre a lehető legjobb helykihasználással parkoljanak.

o

Tilos parkolni - még rövid időre is – HOSSZANTI IRÁNYBAN, a parkoló közepén lévő beton járdán.

o

Az épülethez legközelebbi jobb és bal oldali két helyre kérem, hogy ne parkoljanak, - még rövid időre sem mert az a tánccentrum vezetőinek fenntartott hely, ezt külön táblák is jelzik.

o

A gépkocsi bejárónál a jobb és bal oldalon lévő betonhengerekre tilos felmászni, és mindenkit kérek, hogy ne
szeméttárolónak használja.

TÁRSALGÓ
o

A társalgó kialakításával az volt a célunk, hogy a szülők, hozzátartozók kulturált módon várakozhassanak a
foglalkozások, edzések ideje alatt.

o

A társalgóban elhelyezett technikai berendezéseket kizárólag a recepció személyzete kezelheti.

o

A társalgóban tilos meleg és gyorséttermi ételek (pizza, hamburger…. stb) fogyasztása.

o

Kérem, hogy a társalgó üveg asztalaira ne üljenek rá, és a kisebb gyermekek is az öltözőben öltözzenek.

RECEPCIÓ
o

A recepción csak a recepció személyzete tartózkodhat, a pult mögé idegennek belépni tilos.

o

A recepción történik a Fordan Táncklub adminisztrációja, tandíjak, tagdíjak, és egyéb költségek befizetése.

o

A recepció személyzete minden esetben tájékoztatást ad a Fordan Tánccentrum működéséről vendégeinknek.

TORNASZOBA ÉS SZOLÁRIUM
o

A tornaszobát mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.

o

A tornaszobát csak tiszta váltócipőben lehet igénybe venni.

o

A sporteszközöket és gépeket csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.

o

Mindenki köteles megóvni a sporteszközök, gépek állagát.

o

A tornaszoba használata előtt a recepció személyzete kérésre tájékoztatást ad a gépek működéséről.

RAKTÁR, SZERTÁR, KAZÁNHÁZ
o

A kazánházba és raktárba szigorúan tilos belépni, erre csak a Tánccentrum vezetői és a recepciós jogosultak.

o

A szertárat kizárólag edzők, oktatók, asszisztensek használhatják. Vendégeink és táncosaink nem léphetnek be.

FOLYOSÓK
o

A FOLYOSÓT MÉRETÜKBŐL ADÓDÓAN KIZÁRÓLAG KÖZLEKEDÉSRE SZABAD HASZNÁLNI, KÉRJÜK A
SZÜLŐKET, HOZZÁTARTOZÓKAT, HOGY NE ÁLLJANAK MEG A TÁNCTERMEK BEJÁRATÁNÁL.

o

Amennyiben szeretnének az óra menetébe betekinteni, jelezzék az óraadó felé, ez havonta egyszer lehetséges.

o

Tanítványaink szintén kerüljék a várakozást a tánctermek bejáratánál órájuk megkezdése előtt.

o

Az épület fűtését szabályozó termosztát a folyosó legelején van elhelyezve. Kérem, hogy ennek közvetlen
közelében ne tartózkodjanak, ezt tábla is jelzi.

TÁNCTERMEK
o

A tánctermeket csak TISZTA VÁLTÓCIPŐBEN szabad igénybe venni.

o

A tánctermeket kizárólag tánc – és mozgásoktatásra szabad használni. Egyéb célra, pl. rendezvényekre, a
tánccentrum vezetőinek engedélye szükséges.

o

Az órákra érkezőknek, tanítványoknak a tánctermekbe csak az OKTATÓ MEGÉRKEZÉSEKOR SZABAD BELÉPNI !

o

A tánctermekben csak oktató, edző, vagy felelős személy felügyelete mellett szabad órát tartani.

o

Oktatás alatt a tánctermekbe szülők, hozzátartozók csak az oktató külön engedélyével mehet be.

o

A tánctermekben elhelyezett technikai berendezéseket kizárólag oktató kezelheti.

o

A tánctermekben elhelyezett sportfelszereléseket (zsámoly, szőnyeg, gumiasztal … stb.) csak az oktató
engedélyével szabad igénybe venni.

o

A foglalkozásokat, edzéseket az órarend szerinti óra vége előtt 2 PERCCEL FEJEZZÜK BE a zavartalan
csoportváltás érdekében.

o

Tekintettel arra, hogy öltözőinket nem lehet bezárni, engedélyezzük, hogy tanítványaink a ruháikat, értékeiket
behozzák a táncterembe, ott lehetőség szerint egy helyen tárolják.

ÖLTÖZŐK
o

Az öltözőket a folyamatos csoportváltások miatt nem tudjuk zárni, MINDENKI VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE.

o

Az öltözőkben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, ezt figyelemfelhívó tábla is jelzi.

o

Lehetőséged van arra, hogy felszerelésedet magaddal vidd a táncterembe, nagyobb értékeidet átadd
megőrzésre oktatódnak, vagy a recepció személyzetének.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
o

A tánccentrum összes helyiségében TILOS A DOHÁNYZÁS ! Dohányozni csak a Tánccentrumon kívül, az arra
kijelölt helyen szabad.

o

A legkisebb tűzesetet és balesetet azonnal kell jelezni a recepción !

o

A Fordan Tánccentrumban nem folytatható semmilyen üzleti és kereskedelmi tevékenység a Tánccentrum
vezetőinek engedélye nélkül.

o

Plakátok és szóróanyagok kihelyezése csak a tánccentrum vezetőinek engedélyével történhet.

o

Kérek mindenkit, hogy kiemelt módon ügyeljen a Tánccentrum tisztaságára.

o

Aki szándékos rongálást tapasztal, haladéktalanul jelezze a stúdió vezetőinek, vagy a recepciósnak.

o

MINDEN SZÁNDÉKOS RONGÁLÁS KÖVETKEZMÉNYEKKEL JÁR.

o

A HÁZIRENDET köteles megismerni és betartani a Fordan Tánccentrumba járó összes vendég, tanítvány, szülő,
hozzátartozó, a Tánccentrum személyzete, oktatók, edzők, asszisztensek.

o

A HÁZIREND betartatására jogosultak a Tánccentrum vezetői, a recepciós, oktatók, edzők, asszisztensek.
Pécs, 2018. szeptember 1.

Papp Viktor a Fordan Tánccentrum vezetője

