HÁZIREND
A stúdió zavartalan működése, a közös munka rendjének fenntartása, a sérülések elkerülése
és a berendezések megóvása végett, valamint az egymás iránti tisztelet, figyelmesség
elvei alapján kérjük a következők betartását:
1.

A stúdió csak érvényes jeggyel vagy bérlettel látogatható. Lehetőségetek van
bérleteteket nálunk tartani, így biztos nem felejtitek otthon. Ha azonban
bérletetek otthon maradt, csak órajegy megváltásával tudtok bejönni az órákra.
Bérleteink névre szólóak, nem átruházhatók.

2.

Az órákra előzetes bejelentkezés szükséges online, az http://artpole.hu/ oldalon az
“ÓRAREND” menüpont alatt.

3.

Az órákra, edzésekre látogatók nem jöhetnek be. Ez a szabály a résztvevők
biztonságát, személyiségi jogait és a zavartalan munkát szolgálja.

4.

Az órákon, edzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt! Az Artpole
S t u d i o a sérülésekért, balesetekért nem vállal felelősséget.

5.

Az órákon alkoholos illetve drogos állapotban részt venni tilos, mivel ezzel
jelentősen növekszik a sérülések kockázata!

6.

A stúdióban az első edzés előtt mindenkinek ki kell töltenie egy egészségügyi
kérdőívet! (Ezzel kijelentitek, hogy fizikai állapototok megfelelő, és saját
felelősségetekre vesztek részt az órákon, edzéseken.)

7.

Óra előtt kérjük, szabaduljatok meg ékszereitektől, különös tekintettel a gyűrűkre,
hosszú nyakláncokra és köldökékszerre. Viselésük balesetveszélyes!

8.

Személyes tárgyaitokért, értékeitekért az Artpole Studios felelősséget és kártérítési
kötelezettséget nem vállal. Ezek megőrzése érdekében kérjük a zárható
öltözőszekrények használatát!

9.

A stúdió mindegyik helyiségében tilos a dohányzás!

10.

Háziállatokat egészségügyi okokból a stúdióba behozni nem szabad!

11.

A stúdió berendezéseiben okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie!

12.

A stúdió sporteszközei csak edző, oktató jelenlétében használhatók (rudak,
korlátok, légtornaeszközök stb.) A gyakorló órákon csak olyan elemekkel
próbálkozzatok, amiket már tanultatok, ha nem vagytok biztosak magatokban, úgy
kérjetek segítséget. A stúdió rendjéért, működéséért a stúdióvezető és az edzők,
oktatók a felelősek, ezért kéréseiket, utasításaikat kérjük betartani!

13.

Közös érdekünk, hogy a befogadó lakóház házirendjét, csendjét, tisztaságát
megtartsuk. Kérjük, a házba senki ne engedjen be idegent, a liftet mindenki
rendeltetésszerűen használja!

14.

Kérjük, az edzőtermekben ne használjátok mobiltelefonotokat!

15.

Kérünk, hogy szemetet ne hagyjatok a termekben és az öltözőben, ügyeljünk a
tisztaságra!

16.

A tánctermekbe utcai-, fekete talpú-, illetve magas sarkú cipővel belépni szigorúan
tilos!

17.

Kérünk Benneteket, hogy az órák közti 15 perces szünetben érkezzetek! Az edzések
ideje alatt vendégeinket nem tudjuk beengedni.

18.

Az órákra való online bejelentkezés 2 órával az órakezdés előtt lezárul. Ezután már
csak telefonon tudjuk fogadni a jelentkezéseteket a szabad helyek függvényében.

19.

Ha bejelentkeztetek egy órára, de valamilyen okból kifolyólag mégsem tudtok rész
venni, a regisztrációt legkésőbb 12 órával az óra kezdete előtt törölni kell.
Amennyiben ezt nem teszitek meg, az alkalom a bérletetekről automatikusan
levonásra kerül. Ha nincs érvényes bérletetek, a következő alkalommal csak abban az
esetben vehettek részt, ha az elmulasztott óra árát rendeztétek.

20.

Bérlethosszabbításra csak kivételes esetekben, külön elbírálás alapján van
lehetőség. Ezt email-ben megküldve, indokokkal alátámasztva kezdeményezhetitek.

21.

Stúdiónkban kamerarendszer működik. A házirend elfogadásával ezt tudomásul
veszitek.

Megértéseteket köszönjük!
Rózsa Csilla
az Artpole Studio vezetője
Budapest, 2017. március 7.

