
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. Két bérlettípussal dolgozunk:  

• A gyerek-, tini-, pro edzések papír alapú bérletekkel látogathatók. Az ilyen típusú bérletek 

megőrzéséről gondoskodunk, azok a honlapon meghatározott lejárati idejéig használhatók 

fel.  

• A felnőtt csoportos edzések a CardyGo alkalmazáson keresztüli online bérletekkel 

látogathatók. (2022. január 31-től a korábbi papíralapú bérletek kivezetésre kerülnek.) A 

lejárati idő a bérleten folyamatosan figyelemmel kísérhető, a honlapon feltüntetett 

határidőkhöz igazodva kerül kiadásra.  

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 (+36305469232). 

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 csoportos órára, de valamilyen okból kifolyólag mégsem tudtok rész 

venni, a regisztrációt legkésőbb 6 órával az óra kezdete előtt törölni kell. Amennyiben ezt 

elmulasztjátok, úgy az alkalom megtérítésére vagytok kötelezettek (bérletet esetén automatikusan 

levonásra kerül). 6 órán belül lemondást semmilyen indokkal nem áll módunkban elfogadni! A 

gyerek és ifi edzések esetében (fix bejelentkezés) 12 órás a lemondási idő. Magánóra 

vonatkozásában pedig 24 órán belüli lemondás esetén az edzés teljes ára kifizetendő. 

 

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. 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.  

 

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. 

 

 

http://akropoleisz.hu/arak/
http://akropoleisz.hu/orarend/


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 Stúdiónak jogában áll fotókat készíteni az órákról, mely minden esetben nyíltan, mindenki 

számára látható módon történik. A Házirend elfogadásával hozzájárulásod adod a fotók 

készítéséhez, a Stúdió honlapján, közösségi oldalain (Facebook, Youtube) történő 

megjelenítéséhez a szolgáltatások bemutatása és a Stúdió ismertségének növelése céljából. 

 

Együttműködéseteket és megértéseteket köszönjük! 

Budapest, 2022. január 31. 

Szántai Andrea stúdióvezető 


