
AKROPOLEISZ Rúdtánc és Légtorna Stúdió 

 

 

COVID19 pandémiás helyzetre való tekintettel 

alkalmazandó  

ELJÁRÁSI REND 

(hatályos: 2020. május 11-től visszavonásig) 

 

A Stúdió 2020. május 11-től újra indítja csoportos edzéseit létszám és óratípus 

korlátozással.  

Elérhető óratípusok:  rúdtánc (0-1 szint, 2-3 szint, 3-5 szint) 

aerial hoop -karika- (alapozó, kezdő, 

középhaladó,haladó) 

(Közegészségügyi okokból kifolyólag a silk és akrobatika csoportos edzések nem 

indulnak!) 

A csoportos szeres edzések maximális létszáma: 5 fő (eszközönként egy-egy fő), 

az edző részére külön szert biztosítunk melyet más nem használhat. 

Annak érdekében, hogy a távozó vendégeinket az érkezőktől el tudjuk választani, 

valamint az órák közötti eszköz fertőtlenítés, szellőztetés az elvárásoknak 

megfelelően megtörténjen az edzések időtartamát átmenetileg 75 percről 60 

percre mérsékeljük. Az eszközök jobb kihasználtsága (mindenkinek egy-egy 

szer áll rendelkezésre) révén nem fogtok az edzések élvezeti értékéből veszíteni. 

Az edzésekre való jelentkezés az eddigieknek megfelelően, a honlapunk 

órarend felületén történik. A létszámok jelentős korlátozása miatt a 

lemondásokat/elmaradásokat nem fogjuk tudni rugalmasan kezelni! 

A fertőződés minimálisra szorítása érdekében kérjük, az alábbi rendet betartani 

szíveskedjetek: 

Öltözet/felszerelés: 

A gépkocsival, vagy gyalog érkező vendégeink edzőruhában jöhetnek, hogy 

az öltöző zsúfoltságát minél inkább csökkentsük. Azon vendégeink, akik 

tömegközlekedést vesznek igénybe, őket kérjük, mindenképp váltás ruhát 

hozzanak magukkal! Aki teheti, hozzon magával saját polifoamot, akinek nem 

áll rendelkezésre, ők nagyméretű törölközőt hozzanak, amivel a stúdió által 

biztosított polifoam letakarható. Ezen túlmenően mindenki gondoskodjon 

magának törölközőről, a rúdtörlők kivételével a Stúdió törölközői nem 



 

 

használhatók! Maszk használata a Stúdió egész területén kötelező. Kesztyű 

használata szintén erősen javasoltaz érkezés/távozás során, természetesen az 

edzéseken azokat nélkülözni kell. Zokni használata kötelező, kivéve a 1-es 

szintet meghaladó rudas edzéseket, amik előtt a padozat is fertőtlenítésre 

kerül! 

A konyhában található bögréket, poharak a fertőzésveszély miatt kérjük ne 

használjátok! Az óra után a teremben hagyott kulacsokat/üvegeket 

automatikusan kidobjuk, SEMMIT NEM őrzünk meg így kérjük figyeljetek 

a holmitokra. Ugyanez vonatkozik a teremben hagyott ruhákra is. 

 

Érkezés-távozás:  

A megnövelt szünetekkel az egyik célunk, hogy a távozó vendégeinket 

szétválasszuk az érkezőktől. Ennek érdekében kérjük, hogy az óra végeztével 

azonnal kezdjétek meg az átöltözést, és a lehető leghamarabb hagyjátok el a 

Stúdió területét. A legnagyobb sajnálatunkra, de mindnyájunk érdekében most 

nem lesz lehetőség a Stúdió területén társasági életet élni az edzések után.  

Az érkező vendégeinket arra kérjük, hogy amíg a stúdió egyik kollégája nem 

jelez, addig a Stúdió bejárata előtt várjatok a biztonsági távolság (minimum 

1.5 méter) megtartásával.  

A beléptetés kettesével történik. A recepciónál elhelyezett kézfertőtlenítő 

használata kötelező! Utána melegvizes kézmosás a kihelyezett szappannokkal 

szintén! 

Fizetés: 

Az edzések részvételi díját jelenleg csak  bankszámlára történő utalással 

tudjátok rendezni. A bankkártyás és SZÉP kártyás fizetések terén lesznek 

kiesések, mert üzemeltetői átállás zajlik. A közeljövőben igyekszünk 

megteremteni a honlapon keresztüli online vásárlás lehetőségét is. A 

fertőzésveszélyre való tekintettel kérjük vegyétek figyelembe, hogy készpénzt 

jelenleg nem fogadunk el! 

A bérleteket nem a helyszínen kezeljük, hogy az online edzésekkel a csoportos 

órák koordinálhatók legyenek. Minden esetben a bérlet lejártáról, esetleges 

tartozásról SMS-ben (szükség esetén emailben, vagy messengeren keresztül) 

fogunk értesíteni. Az SMS-ben/Emailben megadjuk a bankszámlaszámot, 

melyre várjuk a részvételi díj beérkeztét.  

 

 



 

 

Öltöző használat: 

A két teremben edző vendégeink egymástól elkülönítve öltözhetnek. A rudas 

teremben lévők a lenti öltözőt használhatják, a légtorna teremben edzők pedig 

a fenti öltözőt vehetik igénybe. A lenti öltözőben egyszerre csak két személy 

tartózkodhat, a fenti öltözőben, annak nagysága miatt, három ember is öltözhet! 

Használat után kérjük, hogy mindenki törölje át maga után a szekrényét (kívül és 

belül is) és a használt kendőt célirányosan a szemetesbe dobja. A szekrények 

fertőtlenítésére rendelkezésre fog állni fertőtlenítőkendő, vagy fertőtlenítő 

folyadék és törlőkendő, ezek használata kötelező! 

 

 

Rudas terem használata:  

A rudak minden edzés előtt fertőtlenítésre kerülnek. A 1. szintnél magasabb órák 

előtt és után a padozat is fertőtlenítve lesz, a mezítlábas edzés biztosítása 

érdekében. Minden vendég egy-egy rudat vehet igénybe, azokat nem lehet 

cserélgetni! A rudak tisztítására továbbra is rendelkezésre állnak a törlőkendők, 

amiket az óra végén az öltöző folyósólyán elhelyezett mosógépbe kérjük 

betenni. A törlők cserélgetése szigorúan tilos! A rudak tisztítását szolgáló 

folyadék is fertőtlenítő szert fog tartalmazni, óvakodjatok a szembe kerüléstől, 

belélegzéstől! 

Légtornaterem használata: 

Hasonlóan a rudas teremhez, itt is mindenkinek egy eszköz fog rendelkezésére 

állni, ami egymás között nem cserélgethető! Az órák előtt minden esetben 

egyenként fertőtlenítve lesznek a karikák. A tisztántarthatóság miatt a silk edzések 

szünetelnek.  

Egyéni felelősség: 

Mindnyájunk egészsége érdekében kérjük, hogy köhögés, láz, tüsszögés, 

orrfolyás, torokfájás, nehézlégzés, gyengeség, izomfájdalom, kóros 

fáradtság,  szaglás és ízérzékelés elvesztése/tompulása és egyéb vírusos 

fertőzésre utaló jel esetén ne látogasd a Stúdiót! Abban az esetben is erre 

kérünk, ha a közvetlen környezetedben hasonló tüneteket mutató személy 

van. Ha az utóbbi 14 napban külföldről tértél haza akkor a stúdió látogatása 14 

napig tilos! 

Amennyiben nálad, vagy a közvetlen közeledben lévő 

személynél igazolt COVID19 vírust mutatnak ki illetve 



 

 

fertőzött személlyel közvetlen kapcsolatba kerültél, úgy 

kötelességed azonnali hatállyal értesíteni a Stúdiót, hogy 

megkezdhessük a terem teljes fertőtlenítését.  

 

Minden bizonnyal a betartandó előírások meg fogják kicsit nehezíteni az 

életünket, de mindnyájunk érdeke, hogy az esetleges megbetegedések lehetőségét 

amennyire lehet, minimálisra csökkentsük. A fentiek be nem tartása esetén a 

vendég eltanácsolható a stúdióból, súlyos megsértése esetén pedig a pandémiás 

helyzet végéig kitiltható a stúdió területéről!  

Megértéseteket és a fentiek betartását előre is köszönjük!    

 

----------------  -----------------  ------------------  ---------------  ----------- 

NYILATKOZAT 

az eljárási rend elolvasásáról, megértéséről és betartásáról 

 

Az eljárási rendben leírtakat elolvastam, megértettem és a benne foglaltakat 

magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

Budapest, 2020. ....... hó ….. 

 

     _______________________________________ 

Vendég olvasható neve és aláírása 


