AGÓRA JÁTSZÓHÁZ
Házirend
1. Nyitvatartás:
Hétfő-csütörtök: 10.00-13.30 és 14.00-18.00 között
Péntek: 10.00-13.30 és 14.00-16.30 között
Szombat: 10.00-13.30 és 14.00-15.30 között
Vasárnap: ZÁRVA
Ebédszünet a hét minden napján: 13.30-14.00
Pénteken 17.00-19.00 között, illetve szombaton 16.00-18.00 között születésnapi zsúr zártkörű
megtartására van lehetőség.
A születésnapi zsúrokkal kapcsolatban kérjük, keressék kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:
Tompa Barbara
Tel.: 06/70 641 1605
E-mail: tompa.barbara@ankk.hu
Rendezvények, klubösszejövetelek esetén módosítás lehetőségét fenntartja az intézmény.
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A Játszóház szolgáltatásait a gyermekek 6 éves korig vehetik igénybe.
A Játszóházban eltölthető maximális időtartam: 3 óra.
Szolgáltatási díjat a gyermek 6 hónapos korától kell fizetni.
A Játszóházban utcai cipő használata nem megengedett, higiéniai és balesetvédelmi okok miatt
vendégeink váltócipőben vagy zokniban tartózkodhatnak a játéktérben. Zokni használata a nyári
időszakban is kötelező!
A Játszóházban egy időben maximum 10 gyermek, illetve a kísérőkkel együtt összesen maximum 25 fő
tartózkodhat.
A Játszóház játékterében inni, étkezni tilos, erre kijelölt hely a fogadórész, alkohol behozatala a
Játszóház egész területére tilos!
Gyermekek őrzését, felvigyázását a Játszóház nem vállalja. Minden esetben a szülők kötelesek
gyermekeikre vigyázni. Munkatársaink segédkeznek a játékok használatában.
A Játszóházban csak egészséges gyermekek és kísérők tartózkodhatnak.
A babakocsik tárolására a földszinti ruhatárban van lehetőség, információs kollégánk segít ebben
kedves vendégeinknek. A játéktérbe babakocsit bevinni tilos!
A Játszóház munkatársainak utasításait a gyermekek testi épségének védelme érdekében minden
esetben követni kell. Durva házirendsértés esetén, illetve a Házirendet be nem tartó személy kitiltható a
Játszóházból.
A szabályok be nem tartásából eredő balesetekért a Játszóház felelősséget nem vállal.

13. A behozott vagyontárgyakért a Játszóház felelősséget nem vállal, az előbbi tárgyak eltűnése esetén a
Játszóház nem áll helyt. A tárgyak elhelyezésére kérjük, használják zárható szekrényeinket! Az
értékmegőrző szekrények esetleges feltörése körében keletkezett károkért a Játszóház felelősséget nem
vállal. Az értékmegőrző szekrényekben csak a személyes szükségletet biztosító szokásos használati
tárgyak és ruhadarabok helyezhetők el.
14. Kérjük, hogy minden játékot és berendezési tárgyat rendeltetésszerűen használjanak. Ha esetleges
meghibásodásokat, káreseteket észlelnek, jelezzék a Játszóház munkatársainak!
15. Az okozott károkért a károkozó anyagi felelősséggel tartozik.
16. Nyakláncot és egyéb sérülést okozó ékszert a belépés előtt le kell venni a gyermekekről.
17. A Játszóházban dokumentáció céljából fotó- és videófelvétel készülhet.
18. Esetleges áramszünet vagy tűz esetén a menekülési útvonalon kell kivezetni a gyerekeket. A
menekülési útvonal rajza megtalálható a lift mellett. Az 1. útvonal: Játszóház főbejárat-Agóra
Átrium-Jobbra Agóra főbejárat-Hild János tér. A 2. útvonal: Játszóház oldalbejárata-Jobbra
Agóra oldalbejárat-Hild János tér.
19. Bármilyen probléma esetén, kérjük, forduljanak a Játszóház munkatársaihoz.
20. Elsősegélynyújtó doboz az információs pultnál található.
21. A játéktérben térfigyelő kamera működik.
22. A Játszóház látogatói a belépéssel egy időben jelen házirendet elfogadják.
23. A Játszóház által szervezett születésnapi zsúrokat egyedi házirend szabályozza.
Szolgáltatásaink árai:
Játszóház használata: 600 Ft/első megkezdett óra, majd minden megkezdett félóra 300 Ft. Áraink
HUF-ban értendők.
Bérlet – 10 órás: 5000 Ft

Kérjük, vegyék figyelembe a higiénés javaslatot!
A házirend a Játszóházban tartózkodó gyermekek védelme érdekében készült!
Megértésüket köszönjük!
Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.
Szolnok, 2020. június 22.
Ez a házirend visszavonásig érvényes.

