
Az Akropoleisz Stúdió 16 parancsolata, avagy a házirendünk 
 
Kérlek, figyelmesen olvasd el, aláírásoddal igazolod, hogy tudomásul vetted a szabályokat: 

 
1. Óra előtt az ékszereidtől kérünk, hogy szabadulj meg, különös tekintettel a gyűrűkre, lógós nyakláncokra és 

köldökékszerre. Viselésük balesetveszélyes. 

2. A rúdtánc és légtorna nem veszélytelen, ne tetézzük a sérülés kockázatát azzal, hogy alkoholos, vagy drogos 
befolyásoltság alatt végezzük ezeket a sportokat. 

3. A rudakat óra elején és óra végén le kell tisztítani, mivel ez így higiénikus. A tisztító törölközőket az óra 
végeztével a szennyes tartóba elhelyezni. 

4. Mindig hallgass az edzőidre, ne önállósítsd magad az eszközökön, mert veszélyes is lehet. 

5. Gyakorló órákon csak olyan trükköket gyakorolj, amit már edzővel megtanultál, kérj biztosítást, ha bizonytalan 
vagy, használd a biztonsági matracokat. 

6. Kérünk, hogy szemetet ne hagyjatok az edző termekben és az öltözőkben, ügyeljünk a tisztaságra, hiszen közös 
érdekünk, hogy kellemes környezetben edzhessünk. A termekben, öltözőkben hagyott palackokat nem őrizzük 
meg! Az esetlegesen használt poharat, kérünk, mosd el magad után! 

7. A Stúdió törekszik a minél kellemesebb környezet megteremtésére. Kérünk, hogy a többször használatos 
piperecuccokat használat után higiénikus állapotban tedd vissza a helyére, hogy mások is igénybe tudják venni. 

8. Az edzéshez gondoskodunk ásványvíz fogyasztási lehetőségről. Hazaútra a kulacsodat viszont kérjük, hogy 
csapvízzel töltsd fel. 

9. Ügyelj értékeinkre! A tárgyak, eszközök nem rendeltetésszerű használata esetén kártérítési kötelezettség 
terhel! 

10. Az értékeidet az öltöző szekrényben, elzártan tartsad. Amennyiben jelentősebb pénzösszeg, vagy ékszer van 
birtokodban, azokat inkább hozd be magaddal a terembe és figyelj rájuk. Stúdiónk nem vállal felelőséget az 
elveszett tárgyakért, értékekért! Az öltözőkben hagyott ruhadarabokat két hónapig őrizzük, utána a gazdátlan 
darabokat karitatív szervezeteknek ajánljuk fel! 

11. Ha késel a csoportos óráról, úgy a stúdiónak jogában áll a helyedre másik vendéget beengedni. 

12. Két bérlettípussal dolgozunk. Gyerek-, tini- és pro bérletek papíralapúak (stúdióban tároljuk). A felnőtt 
csoportos bérletek pedig a CardyGo alkalmazáson keresztül online formában kerülnek kiadásra. A lemondási 
határidők felnőtt csoportos edzés esetén 6 óra, gyerek/tini edzések esetén (fix bejelentkezés) 8 óra, 
magánedzés vonatkozásában pedig 24 óra. Amennyiben az edzés a lemondási időn belül kerül lemondásra, 
illetve ha bejelentett vendégünk nem jelenik meg a foglalkozáson, az alkalom megfizetésére kötelezett. Bérlet 
esetén az automatikusan levonásra kerül.  

13. A csoportos órák normál díjszabás mellett 3 fő részvételével kerülnek megtartásra. Alacsony létszám esetén 
(1-2 fő) az edzések díjszabása az alábbiak szerint módosul:  

• 1 fő esetén magánóra keretében tudunk fogadni. 

• 2 fő esetén pedig fejenként 2 alkalom megtérítése esedékes.  
 Amennyiben az eltérő díjszabás nem vállalható számodra, úgy az edzés kezdetét megelőző 2 órával telefonon 

(+36305469232) lemondhatod. Lemondás és megjelenés hiányában az eltérő díjszabás megtérítése kötelező.  

14. A Stúdióban – a hatályos jogszabályoknak megfelelően - biztonsági kamerák működnek, melyek a termek és a 
recepció területét fedik le. A kamerák használatának a célja a vagyonvédelem és a minőségellenőrzés. A 
kamerák felvételeit 3 napig őrizzük meg. 

15. A Stúdió fotókat készít az órákról. A Stúdió a képeket a honlapján, közösségi oldalain (Facebook, Instagram, 
Youtube) teszi közé a szolgáltatások bemutatása és a Stúdió ismertségének növelése céljából. Amennyiben 
nem szeretnéd, hogy rólad kép készüljön, kérlek, hogy azt jelezd az edző felé. Ha a téged érintő bármely kép 
nyilvánosság számára való hozzáféréséhez nem járulsz hozzá, azt jelezd részünkre. 

16. A Stúdió adatkezelési tájékoztatója a www.akropoleisz.hu honlapon folyamatosan elérhető. 

Leírtakat tudomásul vettem. 

Budapest, 2022. ……………………………… 
 
        Aláírás (16 éven aluli vendég esetén szülői ellenjegyzés) 

http://www.akropoleisz.hu/

