NEVELÉSI TÉR

HÁZIREND
Gyermek és Közösségi Központunk neve: ZUGOLY Nevelési tér
Szakmai vezető: Bernát Ottilia Működési vezető: Deák Andrea
Telefonszám: 0630/9511-075
E-mail: info@zugoly.com
Működtető: Hétmérföldes Oktatási Egyesület

ZUGOLY HÁZIREND VENDÉGEKNEK
A Zugoly szolgáltatásait mindenki saját felelősségére veszi igénybe.
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Nyitás a délelőtti és délutáni első foglalkozás előtt 15 perccel.
Ha szeretnél jönni valamelyik foglalkozásra, kérjük, előbb jelentkezz be emailben vagy telefonon az oktatónál.
A tornaszobában fűtési időszakban 21°C van. Azokon a foglalkozásokon,
amelyeken még nem járó gyerekek vesznek részt, szőnyeggel borítjuk le a
padlót. Ajánlott a csúszásgátlós zokni, s a laza öltözet. (Nem célszerű a
szoknya, és a farmer.) Nektek tudunk váltópapucsot biztosítani, de
kényelmesebb, ha hoztok magatoknak is zoknit.
A belső terekbe belépés csak tiszta cipővel, zokniban vagy cipővédővel.
Ha az épületbe való bejutás kaputelefon / kód útján biztosított, az épület
ajtaja állandóan csukott.
A Zugolyba ételek és italok behozhatók, de kérjük, fogyaszd el azokat az
előtérben. A foglalkozások tereibe csak innivalót szabad behozni. A
behozott ételeket mindenki saját felelősségére fogyaszthatja, az ebből
eredő esetleges egészségügyi problémákért felelősséget nem vállalunk.
Kérünk, az ételmaradékot ne rakd össze papír és műanyag hulladékkal.
Testi épségre veszélyes eszközt, anyagot a Zugoly területére kérjük ne hozz
be.
A Zugoly foglalkozásain csak fertőző betegségben nem szenvedő, és
közösségben elhelyezhető, egészséges gyermek vehet részt. Az érkezéskor
vagy távozáskor keletkező esetleges baleseteket, sérüléseket kérjük jelezd
a foglalkozás vezetőnek vagy a recepción. Elsősegély doboz a fogadó
térben található.
A Zugolyba behozott értékes tárgyakért, szemüvegekért, ruhákért és egyéb
vagyontárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. Bármilyen talált tárgyat
le tudsz adni illetve át tudsz venni a recepción vagy a foglalkozásvezetőnél.
A Zugoly egész területére alkoholt behozni, fogyasztani, illetve dohányozni
– a teraszon is tilos.
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Foglalkozásainkon alkalmi belépővel vagy (egyes foglalkozásokon)
bérletettel tudsz résztvenni. A bérlet névre szól, egy adott kurzus típusra,
lejárati határidő nélkül. Bérleteket legkésőbb az adott tanfolyam első óráján
való részvétel után kell megvenni. Fizetési lehetőség: átutalás, készpénz.
Foglalkozásaink tarifája megtalálható honlapunkon illetve a helyszínen
megtekinthető.
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Parkolás: 12 parkolóhely van összesen a két utcafronton: 5 az Erkel utca,
7 a Szabadság utca felől.
A babakocsit a babakocsi tárolóban és a teraszon helyezheted el, ahol
védve van az esőtől.
Udvari játékok: Minden család a saját felelősségére használja a játékokat,
ezért szeretnénk kérni, hogy légy a gyermeked közelében.
Őrizzük az udvari játékok állagát és tartsunk közösen rendet. Amit
elvettél, tedd vissza oda, ahonnan elvetted.
A Zugoly udvarban több madárfaj él. Amikor csendesebbek vagyunk,
egészen közel jönnek és megfigyelhetjük mozgásuk, viselkedésük és
hangjuk. Kérjük Te is óvd ezt a barátságot óvatos mozgásoddal,
csendesebb jelenléteddel. Köszönet!
A Természetmanó nagyon szereti, ha kedveskedünk neki tobozzal,
kövekkel... néha még a fülünkbe is sutyorog annak, aki
természetszerető.

Regisztrált Látogatóként a Zugolyba való belépéssel hozzájárulsz ahhoz, hogy
az itt készült csoportos fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleggel készített
videókat, melyen Te vagy gyermeked is szerepelhet, a Zugoly promóciós célra
felhasználja.
Javaslataitokat, tanácsaitokat és segítségeteket köszönjük!
A Házirend a fogadótérben kifüggesztésre kerül, a honlapunkon szintén
megismerhető.
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