HÁZIREND

Az alábbi pontok, szabályok minden Happy-Time Tánc Egyesületes táncos, tánctanár részére kivétel nélkül
érvényesek és betartásuk kötelező!
1. Megérkezéskor tiszteld meg táncos társaidat és az oktatóidat azzal, hogy köszönsz.
2. Kérjük, hogy az öltözőkben a ruhákat az oda elhelyezett fogasra akaszd, hogy a székekre mások is
leülhessenek.
3. Az öltözőben hagyott ruhákért, értéktárgyakért felelősséget a Happy-Time nem tud vállalni.
4. Kérjük, hogy a foglalkozásokra minden csoport az oktatója által előírt váltóruhában, váltócipőben jelenjen
meg. (pl. balettcipő, kényelmes ruházat stb.)
5. A teremben szülők és egyéb hozzátartozók nem tartózkodhatnak. Kérünk mindenkit, hogy az előtérben
várakozzanak.
6. Kérjük, hogy a öltöző ajtaját a másokra való tekintettel mindig csukd be magad után.
7. Kérjük, hogy az öltözőben illetve a lépcsőn lefele ne kiabáljatok.
8. Az aktuális díjakról érdeklődj a vezetőségi tagoknál.
9. Fizetési kötelezettségednek (tagdíj) MINDEN HÓNAP 10.-ig kell eleget tenned, késedelem esetén nem
használhatod a termet!
10. Amennyiben Külsősként szeretnéd a termet használni, a díjat (alkalmi/bérleti díj) a gyakorlás vagy a
tanítás megkezdése előtt kell megfizetned, addig nem használhatod a termet!
11. Az órán és a tanfolyamokon mindenki saját felelősségére vehet részt, miután kijelentette, hogy egészségi
állapota megfelelő a csoportos mozgásórán való részvételhez.
12. A tánctanár utasításainak be nem tartásából, egészségügyi okokból bekövetkezett balesetekért,
sérülésekért, ill. egyéb károkért felelősséget nem vállalunk. Minden tanuló saját felelősségre vesz részt az
órákon.
13. Promóció: A résztvevő elfogadja, hogy a Happy-Time Tánc Egyesület az órákon és fellépések alatt fotóés videofelvételeket készít, melyeket később felhasználhat promóciós célokra. Az órákon való részvételeddel
hozzájárulásodat adod, hogy a Rólad készült fotókat publikálhassuk. Amennyiben nem szeretnéd, kérlek,
jelezd a tanárnak az óra vagy a fellépés vége előtt.
14. Alkohol- és drog általi befolyásoltság, illetve fertőző betegség fennállása alatt az órák nem látogathatóak.
15. A Happy-Time Tánc Egyesület területén tilos az alkoholfélék, drogok, tiltott doppingszerek,
narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy,
(robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat (kivéve vakvezető kutya)
bevitele.
16. Kérjük, a tudomásul vételét annak, hogy bármilyen vallás terjesztése, bármilyen faji, vallási és feledkezeti
nézőpont hirdetése illetve bármilyen pártba való toborzás tánciskolánk falain belül tilos.

17. A teremben, öltözőben köteles vagy magad után: - papír zsebkendőket, szalvétákat, üres és félig teli
üvegeket, műanyag flakonokat, poharakat, szatyrokat, zacskókat... stb. a szemetesbe, hulladékgyűjtőbe
kidobni, Valamint TILOS: - a terembe ételt bevinni, - a növényekre, bútordarabokra... stb. rágót, cukrot és
egyéb édességet dobni, ragasztani. A rend és tisztaság mindannyiunk érdeke!
18. Ötletláda: Amennyiben bármilyen észrevételed van az órák lebonyolításával, körülményeivel
kapcsolatosan, visszajelzéseidet, kérdéseidet szívesen várjuk az happytimete@gmail.com email címre vagy az
előtérben kijelölt dobozba - akár névtelenül is.
19. Kérjük a tánccal kapcsolatos szakmai kérdéseket bízd az oktatóra.
20. Toptrénerek, neves tánctanárok érkezése és oktatása esetén speciális/egyedi tanítási lehetőségek
vonatkoznak rájuk!
21. Kérjük, hogy a tagság megszüntetését írásban (nem elektronikus formában) nyújtsák be az oktatónál.

Jogi nyilatkozat

A Tánciskolában tanult koreográfiák – mint szellemi szabad termék – a Happy-Time Tánc Egyesület
tulajdonát képezik, és e termékkel való visszaélés peres eljárást von maga után.
A Tánciskola jó hírnevét bármilyen módon sértő viselkedés, nyilatkozat a Happy-Time Tánc Egyesület
bármilyen helyszínén, interneten (Facebook, egyéb közösségi oldalak) azonnali kizárást von maga után.
A Tánciskola minden jogot fenn tart magának, ami bármilyen jellegű hang és képi anyag felvételének
kizárólagosságára vonatkozik.
A Tánciskola bármely rendezvényén részt vevő személyek az alkalmi díj/ bérlet/ jegy vásárlásakor
automatikusan beleegyezésüket adják, hogy a tánciskola által megjelentetett képi/ hanganyagokon
megjelenjenek, legyen az internet, televízió, rádió, egyéb.
Amennyiben bármely résztvevőnek a fenti ellen kifogása van – természetesen- megteheti, hogy az adott
táncórán/ rendezvényen nem vesz részt, de ez esetben a tánciskolával szemben semmilyen pénzügyi
követeléssel nem élhet.
Minden, az itt leírtakon kívüli kérdéskörben a mindenkori magyar PTK. és BTK. alapelvei a mérvadók.

Bármilyen kérdés esetén a 06-30/252-6382 telefonszámon vagy a happytimete@gmail.com címen tudsz
elérni.
A Happy-Time Tánc házirendje 2016. szeptember 1.-én lépett életbe. E szabályzat be nem tartása a
táncteremből való esetleges kitiltást vonja maga után.
Kérjük a fentiek tudomásul vételét!

Köszönettel:
Happy- Time Tánc Egyesület vezetősége

