
Házirend 
 
A Házirend célja, hogy meghatározza a Táncstúdióban tartózkodó személyek egymás közötti 
magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek a kulturált sportszolgáltatói 
tevékenység végzése érdekében elengedhetetlenek. 
 
HÁZIREND HATÁLYA: 
A Táncstúdióba belépő látogatók elfogadják a Táncstúdió házirendjét és tudomásul veszik, 
hogy azok megszegésekor a vezetőség a terület elhagyására kötelezhetik őket! 
 
NYITVATARTÁSI IDŐ:  
Hétfő-csütörtök 16:15 - 20:15 
A Táncstúdiót a nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait a házirend 
feltételeinek kötelező betartásával veheti igénybe. 
 
FIZETÉS: 
A „RÓK” And Roll SE táncosai a havi díjat minden hónap 10-ig kötelesek befizetni! 
A Táncstúdió egyéb szolgáltatásaiért egyedi megállapodás szerint kell fizetni! 
 
SPORTOKTATÓK: 
A Táncstúdióban csak elismert szakmai végzettséggel rendelkező, a Sportintézménnyel 
szerződéses jogviszonyban álló edzők, sportoktatók végezhetnek sportszakmai tevékenységet, 
edzést és oktatást. 
 
TÁNCTEREM HASZNÁLATA: 
Táncstúdióban a táncterem nyitvatartási időben vehető igénybe, más időpontban látogató csak 
külön megállapodás esetén tartózkodhat a helyiségben.  
Záróra után a látogatók kötelesek elhagyni a Táncstúdió területét beleértve az udvart és a 
parkolásra használt utcarészt is! 
A táncteremben csak és kizárólag váltócipőben tartózkodhatnak a látogatók. 
A tánctermet és a szolgáltatásokat mindenki saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. 
Az egészségi állapotnak megfelelő sportolás a sportoló személy kizárólagos felelőssége. 
A táncterembe ételt bevinni tilos!  
 
ÖLTÖZŐK HASZNÁLATA: 
Az öltözőkben hagyott ruhákért és tárgyakért felelősséget nem vállalunk! A mobiltelefonokat 
kikapcsolt állapotban hagyják az öltözőben vagy vigyék be Táncterembe az erre a célra 
kijelölt helyre. 
Az öltözőkben ételt, italt fogyasztani tilos! Erre a célra ott a váró! 
A látogató a távozás előtt köteles rendet tenni maga után! 



 
TÁNCSTÚDIÓ HASZNÁLATA: 
A Táncstúdió helységeinek és berendezéseinek védelme, felszereléseinek szakszerű és anyagi 
felelősséggel történő használata, valamint a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak 
és foglalkozásvezetőnek kötelessége és érdeke. 
A foglalkozásvezetőknek illetve a Táncstúdió dolgozóinak kötelességük távozáskor az általuk 
használt berendezéseket kikapcsolni és a helységeket bezárni. 
Dohányozni az egész épületben és a bejárat 5 méteres körzetében tilos! 
A Táncstúdióban tartózkodók hozzájárulnak ahhoz, hogy dokumentációs céllal a 
programokról fotó és/vagy videó felvételek készüljenek, amelyek esetlegesen az interneten is 
megjelenhetnek. Amennyiben Ön nem járul hozzá a felvételek készítéséhez, kérjük, forduljon 
a Táncstúdió vezetőségéhez. 
Az eltűnt tárgyakért felelősséget nem vállalunk! Kérünk mindenkit, hogy értéktárgyakat ne 
hozzanak magukkal a foglalkozásokra! Az ékszereket a Táncteremben helyezhetik el az edzés 
ideje alatt! 
 
TALÁLT TÁRGYAK:  
A talált tárgyak 1 hónapig megőrzésre kerülnek. A talált tárgyakról személyesen lehet 
érdeklődni az edzőknél. 
 
BALESET ÉS KÁROKOZÁS: 
A Táncstúdió nem vállal felelősséget azokért a személyi sérülésekért és anyagi értékekben 
keletkezett károkért, amelyek a Házirend be nem tartásából, illetve a látogatók felelőtlen 
magatartásából erednek. 
 
ELJÁRÁS RENDBONTÁS ÉS RONGÁLÁS ESETÉN:  
A jogszabályok, a házirend, illetőleg az általános elfogadott viselkedési szabályok 
megszegése  esetén a vezetőség a rend fenntartása érdekében intézkedésre jogosult a 
Táncstúdió egész területén, valamint jogosultak rendőri vagy más hatósági beavatkozást 
kérni. 
A rongálás és a garázdaság kártérítési felelősséget, valamint értékhatártól függően büntető, 
vagy szabálysértési feljelentést von maga után. 
 
HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA:  
A Táncstúdió fenntartja a jogot a Házirend módosítására. A Táncstúdió Házirendje nyilvános, 
szabadon megtekinthető a váróban, az öltözőkben kihelyezett hirdetményekben, illetve a 
Táncstúdió (www.tanckonyv.hu), valamint az egyesület honlapján (www.rokandroll.hu). 
 
Hatályba lép: 2015. január 1.  
 
 
 
Táncstúdió üzemeltető: Tánckönyv Kft.   Táncstúdió bérlő: „RÓK” And Roll SE  


