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. A megváltott bérletek
megőrzéséről gondoskodunk, azok a honlapon meghatározott lejárati idejéig használhatók fel.
Az aktuális lejárati idők itt tekinthetők meg: http://akropoleisz.hu/arak/
Bérleteink névre szólók, nem átruházhatók. A bérlet – a lejárati ideje alatt - kivételes esetben,
egyetlen alkalommal felfüggeszthető, melyet írásban (studio@akropoleisz.hu) kell
kezdeményezni. Indokolt esetben, a fennmaradó alkalmak számától függően, max. 1 hónappal
hosszabbítható.
2. Az órákra előzetes bejelentkezés szükséges! Ezt megtehetitek online a webes felületünkön
(http://akropoleisz.hu/orarend/ ) vagy telefonon (06-30/546 9232).
Az órákra való online bejelentkezés 2 órával az órakezdés előtt lezárul. A délelőtti órákra való
jelentkezésre előző este 20 óráig van lehetőség. Ezután már csak telefonon tudjuk fogadni a
jelentkezéseteket a szabad helyek függvényében.
3. 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, korlátlan bérlet
esetében pedig egy nappal megrövidítjük a lejárati időt.
KidPole-Aerial edzések esetében, amennyiben fix bejelentkező vagy, 48 órás a lemondási idő.
Ha magánórára/személyi edzésre időpontot egyeztettél, 24 órán belüli lemondás esetén az edzés
felét ki kell fizetni.
4. Kérünk Benneteket, hogy az órák közti 15 perces szünetben érkezzetek! Ha késel a csoportos
óráról, úgy a stúdiónak jogában áll a helyedre másik vendéget beengedni.
5. Alacsony létszám esetén (1-2 fő) a stúdiónak (érdeklődés hiányában) jogában áll lemondani
az edzést, melyről SMS-ben tájékoztatja az érintettet/érintetteket, legkésőbb az óra kezdetét
megelőző 1,5 órával. Az edzők akadályoztatása esetén – amennyiben nem megoldható
helyettesítésük – szintén a fenti időintervallumon belüli lemondásra jogosult a Stúdió.
6. Az órákra, az edzésekre látogatók nem jöhetnek be. Ez a szabály a résztvevők biztonságát,
személyiségi jogait és a zavartalan munkát szolgálja.
7. Az órákon, edzéseken mindenki a saját felelősségére vesz részt! Az Akropoleisz Stúdió a
sérülésekért, balesetekért nem vállal felelősséget.
8. A rúdtánc és légtorna nem veszélytelen, ne tetézzük a sérülés kockázatát azzal, hogy
alkoholos, vagy drogos befolyásoltság alatt végezzük ezeket a sportokat.
9. A stúdióban az első edzés előtt mindenkinek ki kell töltenie egy egészségügyi kérdőívet! 16
éven aluli vendégeink esetében a gondviselőnek kell kitölteni a nyilatkozattételt.

10. Óra előtt kérjük, szabaduljatok meg ékszereitektől, különös tekintettel a gyűrűkre, hosszú
nyakláncokra és köldökékszerre. Viselésük balesetveszélyes!
11. Ügyelj értékeinkre! A tárgyak, eszközök nem rendeltetésszerű használata esetén kártérítési
kötelezettség terhel! Az értékeidet az öltöző szekrényben, elzártan tartasd. 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!
12. A stúdió mindegyik helyiségében tilos a dohányzás!
13. Szobatiszta, egészséges, jól nevelt, nyugodt háziállat előzetes egyeztetés alapján a stúdióba
behozható!
14. A stúdió berendezéseiben okozott kárt a károkozónak meg kell térítenie!
15. 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!
16. Kérjük, az edzőtermekben ne használjátok mobiltelefonotokat.
17. Kérünk, hogy szemetet ne hagyjatok a termekben, ügyeljünk a tisztaságra! A termekben,
öltözőkben hagyott flakonokat a nap végén kiürítjük és kidobjuk.
18. A földszinti WC darálós, így a speciális toalett-papíron kívül semmi mást nem szabad
beledobni!
19. A tánctermekbe utcai-, fekete talpú-, illetve magas sarkú cipővel belépni szigorúan tilos!
20. 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 minőség-ellenőrzés. A kamerák felvételeit 3 napig őrizzük meg.
21. A Stúdió előre egyeztett időpontokban fotókat készít az órákról. A képfelvételek készítése
előtt minden esetben kéri az érintett hozzájárulását a képek készítéséhez, illetve
felhasználásához. A Stúdió a képeket a honlapján, közösségi oldalain (Facebook, Youtube)
teszi közé a szolgáltatások bemutatása és a Stúdió ismertségének növelése céljából.
Együttműködéseteket és megértéseteket köszönjük!
Budapest, 2019. január 25.
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