
 

A FORDAN TÁNCCENTRUM HÁZIRENDJE 2022/2023 
 

 

NYITVA TARTÁS 
 

o A Fordan Tánccentrum recepciója hétköznap 15.00 - 20.30 - ig tart nyitva. 

o A Fordan Tánccentrum további nyitva tartását minden esetben az aktuális órarend határozza meg. 

o A foglalkozásra érkezők már nyitáskor bemehetnek a társalgóba, öltözőkbe és a folyosóra. A tánctermekbe 

azonban csak az óra megkezdése előtt lehet bemenni kizárólag oktató, vagy felelős személy kíséretében. 

o Szombaton és vasárnap a tánccentrum recepciója zárva van, az intézmény órarend szerint működik. A 

csoportok vezetői az óra kezdete előtt nyitják, az óra megkezdésekor zárják a tánccentrumot. A későn 

érkezők ilyenkor közvetlenül oktatójukat hívják föl, ha be szeretnének menni. 

 

PARKOLÓ 
 

o A Fordan Tánccentrum saját parkolóját, amely a tánccentrum nyugati oldalán található, kizárólag az 

oktatók, edzők, asszisztensek és a külsős óraadók használhatják. 

o A tánccentrumba járó vendégek, táncosok, sportolók a környékbeli parkolókat vehetik igénybe. 

o A kellemetlenségek elkerülése érdekében szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a szomszédos posta 

parkolóját, csak a posta nyitvatartási idejében (18.00 óráig) lehet használni, mert utána LEZÁRJÁK. 

 

TÁRSALGÓ - FOLYOSÓ 
 

o A társalgó és a folyosó (közösségi tér) kialakításával az volt a célunk, hogy a szülők, hozzátartozók 

kulturált módon várakozhassanak a foglalkozások, edzések ideje alatt. 

o A társalgóban és a folyosón is tilos meleg és gyorséttermi ételek (pizza, hamburger…. stb) fogyasztása. 

o Kérem, hogy a társalgó üveg asztalaira ne üljenek rá, és a kisebb gyermekek is az öltözőben öltözzenek. 

 

RECEPCIÓ 
 

o A recepción csak a recepció személyzete tartózkodhat, a pult mögé idegennek belépni tilos. 

o A recepción történik a Tánccentrum adminisztrációja, tandíjak, tagdíjak, és egyéb költségek befizetése. 

o A recepció személyzete minden esetben tájékoztatást ad a tánccentrum működéséről vendégeinknek. 

o Felhívjuk táncosaink, vendégeink figyelmét, hogy a tánccentrumban kamerarendszer van kialakítva, amely 

kizárólag a közösségi tereket (folyosó, társalgó) érinti. 

 

ÖLTÖZŐK - MOSDÓK 
 

o Az öltözőket a folyamatos csoportváltások miatt nem tudjuk zárni, MINDENKI VIGYÁZZON 

ÉRTÉKEIRE. 

o Az öltözőkben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, ezt figyelemfelhívó tábla is jelzi. 

o Lehetőséged van arra, hogy felszerelésedet magaddal vidd a táncterembe, nagyobb értékeidet átadd 

megőrzésre oktatódnak, vagy a recepció személyzetének. 

o A mosdók és wc-k tisztaságára mindenki kiemelten ügyeljen, egyben kérem, ha bárki bármilyen 

rendellenességet észlel, jelezze a recepción. 



TÁNCTERMEK 
 

o A tánctermeket csak TISZTA VÁLTÓCIPŐBEN szabad igénybe venni. 

o A tánctermeket kizárólag tánc – és mozgásoktatásra szabad használni. Egyéb célra, pl. rendezvényekre, a 

tánccentrum vezetőinek engedélye szükséges. 

o Az órákra érkezőknek, tanítványoknak a tánctermekbe csak az oktató, vagy felelős személy 

megérkezésekor szabad belépni. 

o A tánctermekben oktató, edző, asszisztens, vagy felelős személy felügyelete mellett szabad órát tartani. 

o Oktatás alatt a tánctermekbe szülők, hozzátartozók csak az oktató külön engedélyével mehet be. 

o A tánctermekben elhelyezett technikai berendezéseket kizárólag oktató, asszisztens kezelheti. 

o A foglalkozásokat, edzéseket az órarend szerinti óra vége előtt 2 PERCCEL FEJEZZÜK BE a zavartalan 

csoportváltás érdekében. Ezt kiemelten kérem betartani, az előírt idő túllépése nem megengedett ! 

o Tekintettel arra, hogy a folyamatos csoportváltások miatt öltözőinket nem tudjuk zárni, engedélyezzük, 

hogy tanítványaink ruháikat, értékeiket behozzák a táncterembe, ott lehetőség szerint egy helyen tárolják. 
 

RAKTÁR – SZERTÁR - PRIVÁT 
 

o A raktárba és a PRIVÁT feliratú helyiségekbe szigorúan tilos belépni, erre csak a Tánccentrum vezetői és a 

recepciós jogosultak. 

o A szertárat kizárólag edzők, oktatók és asszisztensek használhatják, oda vendégek, táncosok és sportolók 

nem mehetnek be. 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

o A Fordan Tánccentrum recepciója, társalgója és folyosója biztonsági kamerákkal van ellátva, ezt 

belépéskor információs tábla is jelzi. 

o A Fordan Tánccentrum működését teljes mértékben a recepción elhelyezett órarend határozza meg. Az 

órarend nyilvános, amelyet a recepción bárki megtekinthet. 

o A Fordan Tánccentrum összes helyiségében TILOS A DOHÁNYZÁS ! Dohányozni csak a Tánccentrumon 

kívül, az arra kijelölt helyen szabad. 

o A legkisebb tűzesetet és balesetet azonnal kell jelezni a recepción ! 

o A tánccentrumban nem folytatható semmilyen üzleti, kereskedelmi tevékenység a tánccentrum vezetőinek 

engedélye nélkül. Plakátok, szóróanyagok kihelyezése is a tánccentrum vezetőinek engedélyével történhet. 

o Kérek mindenkit, hogy kiemelt módon ügyeljen a Tánccentrum tisztaságára. 

o Aki szándékos rongálást tapasztal, haladéktalanul jelezze a tánccentrum vezetőinek, vagy a recepciósnak, 

minden szándékos rongálás következményekkel jár. 

o A HÁZIRENDET köteles megismerni és betartani a Fordan Tánccentrumba járó összes vendég, tanítvány, 

szülő, hozzátartozó, a tánccentrum személyzete, oktatók, edzők, asszisztensek. Ez vonatkozik a külsős 

bérlőkre is. 

o A HÁZIREND betartatására jogosultak a Tánccentrum vezetői, recepciós, oktatók, edzők, asszisztensek. 

 

 Pécs, 2022. szeptember 5.     Papp Viktor, a Fordan Tánccentrum vezetője 


