TÜNDÉRKERT HÁZIRENDJE
1. Tündérkert nyitva tartása:
• NYÁRI: Hétfőtől – Vasárnapig 6:00 - 21:00 (március végétől október végéig)
• TÉLI: Hétfőtől – Vasárnapig: 7:00 - 19:00 (november elejétől március végéig)
2. A tündérkert egész területén szigorúan tilos:
•
•
•
•

Kutyát vagy más háziállatok bevinni!
Tüzet gyújtani!
Égő csikket vagy gyufát eldobni!
Zárt térben dohányozni!

3. Dohányozni csak a Tündérkert területén lévő bejáratól számított 5 méteres körzeten kívül szabad!
4. Füst vagy tűz esetén haladéktalanul értesíteni kell a Tűzoltóságot!
5. Szemetet, cigarettavéget, üres üvegeket a kihelyezett szemáttárolókba kell elhelyezni. Földre ne dobjon szemetet.
6. A multifunkcionális pálya területén csak tiszta tornacipővel lehet tartózkodni, valamint ételt és italt bevinni TILOS!
7. Multifunkcionális sportpályát:
• Kézilabdára
• Kosárlabdára
• Röplabdára lehet használni!
8. A szabadtéri fitness eszközöket MINDENKI saját felelősségére használhatja.
9. Szabadtéri fitnesz eszközök fajtái:
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliptikus lépegető
Levegőlépegető
Evező
Haspadok
Comberősítő+evező
Mellizom erősítők
Húzódszkodók
Twister + inga

10. A Tündérkert közösségi célokat és kulturált szabadidő eltöltését szolgálja, ezért védelme, berendezésének, szabadtéri fitnesz
eszközeinek valamint a multifunkcionális sportpályának anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden
látogató érdeke.
11. Rongálásból, az eszközök, berendezések nem rendeltetésnek megfelelő használatából eredő károkért a kárt okozó tartozik
felelősséggel!
12. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
•
•
•
•
•
•
•

Pethő Sándor (tűz esetén): +36 30 944 2845
Id. Petrovszky Zoltán (tűz esetén): +36 30 856 1645
Mentők (baleset esetén):104
Tűzoltóság (tűz esetén): 105
Rendőrség (rendbontás esetén): 107
Soroksári Közterület-felügyelet (rendbontás esetén): +36 30 978 7798
Ált. segélyhívó (bármely esetén): 112

13. Ügyintézés helye, időpontja:
• Táncsics Mihály Művelődési Ház, 1238 Budapest Grassalkovich út 122-124.
• Telefonszám: 06-1/286-02-62
• Minden munkanap 8:00-tól 16:00-ig.
MINDEN KEDVES VENDÉGÜNK KELLEMES PIHENÉSE, JÓ SZÓRAKOZÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK A FENTIEK BETARTÁSÁT ÉS
BETARTATÁSÁT.
Budapest, 2017. március 22.

