
Kedves Látogatók! 

Kérünk benneteket…  

…ingatlanunkat az alábbiak szerint látogassátok: 

 A házat az első foglalkozás kezdete előtt maximum 15 perccel nyitjuk ki. 

 Aki teheti, kérjük gyalog, biciklivel, rollerrel, vagy busszal érkezzen. 

 Aki autóval érkezik, kérjük, használja a parkolót. 

 Aki foglalkozásra érkezik, kérjük, maximum 15 perccel előtte érkezzen. 

 Az ingatlanba a belépést követően, kérjük a kinti cipő lehúzását és polcra helyezését. 

 A foglalkoztató és közösségi terek csak zokniban, benti cipőben vagy papucsban használhatóak. 

 A foglalkozások kezdete előtt kérjük a mosdó használatát. 

 A foglalkozások alatt a résztvevőket kérjük, saját kulacsot használjanak víziváshoz. 

 Az ingatlanban hagyott ruhákért, tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. 

 

…közösségünk és családjaink védelme érdekében tartsátok be az alábbi rendelkezéseket: 

 Az ingatlanba csak kézfertőtlenítés után lehet belépni. 

 A maszk használata, ha a járványügyi helyzet megkívánja, az ingatlan közös tereiben (folyosó, 

öltöző, gyerekfoglalkoztató, konyha, mosdó) kötelező. 

 A közös terekben a 1,5 m betartására kell törekedni. 

 Az ingatlanban megrendezésre kerülő foglalkozásokon, programokon, eseményeken csak 

egészséges, tünetmentes gyermek és felnőtt vehet részt.  

 Aki bármilyen tünetet tapasztal magán vagy gyermekén (köhögés, láz, orrfolyás, fáradékonyság, 

nehézlégzés, szemégés) kérjük, ingatlanunkat a tünetek elmúlásáig ne látogassa! 

 

AZ INGATLAN CSAK A FENTI SZABÁLYOK BETARTÁSA MELLETT LÁTOGATHATÓ ÉS BÉRELHETŐ! 

Megértéseteket és együttműködéseteket előre is köszönjük.  

Várunk mindenkit szeretettel.  

A szülőket kérjük… 

 erősítsék meg gyermekeikben, hogy az ingatlanba érkezéskor és távozáskor használják a 

kihelyezett kézfertőtlenítőket. 

 az épületben csak a szükséges időt töltve öltöztessék le és fel a kisebb gyermekeket a 

foglalkozások előtt és után. 

 az iskolás gyermekeik, ha már tudnak, egyedül öltözzenek az öltözőben.  

 ha az időjárás engedi, az épületen kívül várakozzanak. 

 az épületen belül a fenti szabályok betartása mellett várakozzanak. 

A résztvevőket kérjük…  

 amennyiben tehetik már átöltözve, torna felszerelésben jöjjenek a foglalkozásokra, minél 

kevesebb időt töltve az öltözőben és a közösségi terekben. 

A bérlőket kérjük… 

 foglalkozásaikon, programjaikon hívják fel résztvevőik figyelmét a szabályok betartására.  

 foglalkozásaik, programjaik időbeni kezdésére és befejezésére. 


