
 

Házirendünk 

 

 A Házirend betartása a minden kedves vendégünk számára kötelező! A Házirend 

célja, hogy minden vendégünk a játéktérben töltött időt biztonságosan, 

zavartalanul és örömmel töltse el, a Házirend betartása mellett. 

 A Jelnyelvi Játszótérbe a belépést térítésmentesen biztosítjuk. 

 Felnőtt kíséret nélkül a 5 év alatti gyermekek egyáltalán nem, az 5. életévüket 

betöltött gyermekek pedig csak a szülő/kísérő felnőtt engedélyével léphetnek a 

játéktérbe. A kísérő nyilatkozik arról, hogy a Házirendet gyermekének 

elmagyarázta. A Jelnyelvi Játszótér nem vállal felelősséget a felügyelet nélkül 

hagyott gyermek épségért és az általa okozott esetleges károkért. 

 A Jelnyelvi Játszótér szolgáltatásait mindenki saját (gyermek esetében kísérője) 

felelősségére veheti igénybe. A saját, vagy gyermeke testi épségéért és az általa 

okozott kárért a felnőtt kísérő felelős, amelyért kártérítési kötelezettséggel 

tartozik. 

 Kizárólag egészséges gyermek léphet a játéktére, amennyiben gyermekén 

és/vagy kísérőjén betegség jelei észlelhetők, a Jelnyelvi Játszótér dolgozói a 

játéktér elhagyására kötelezhetik! 

 A felügyelet nélkül hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

 A Jelnyelvi Játszótér nyelve a magyar jelnyelv és a hangzó magyar nyelv. A 

Játszótér munkatársai jelnyelvi tolmácsolással biztosítják az akadálymentes 

kommunikációt. 

 A foglalkozásvezető által adott instrukciókat kérjük tartsák be. 

 A játéktérbe utcai cipőben a belépés tilos. Kérjük, a gyermek viseljen zoknit vagy 

használja a cipővédő huzatot!  



 Saját és mások biztonsága érdekében kérjük, játék közben a gyermekek 

lehetőség szerint mellőzzék az ékszerek viselését. Éles és hegyes tárgyakat a 

játéktér területére behozni szigorúan tilos! 

 Az ételeket, italokat a játéktérre bevinni TILOS! Az ételek elfogyasztása kizárólag 

a büfé és a konyha területén engedélyezett. 

 Minden kedves Látogatónk hozzájárul ahhoz, hogy az esetlegesen róla vagy 18 

év alatti gyermekéről készülő képeket vagy egyéb felvételeket a Jelnyelvi 

Játszótér külön értesítés nélkül saját promóciós célra felhasználja. Amennyiben a 

szülő vagy felnőtt kísérő nem járul hozzá a képek közzétételéhez, azt jelezze a 

foglalkozásvezetők számára. 

 A játéktér egész területén alkoholt fogyasztani és dohányozni szigorúan tilos, a 

dohányzás a játéktéren kívül kizárólag az erre kijelölt helyen engedélyezett! 

 A szándékos károkozás, a nem elfogadott magatartás vagy a Házirend durva 

megsértése az elkövető azonnali és végleges kitiltását vonhatja maga után. 

 A játéktérre semmilyen tárgy nem vihető fel. 

 A játéktérben keletkezett károkért a gyermeket kísérő felnőtt vállal anyagi 

felelősséget! 

 Kérjük, ügyeljenek a tisztaságra! 

 A változtatás jogát mindig, minden körülmények között fenntartjuk! 

 

A biztonságos és élményekkel teli közös játék érdekében köszönjük az 

együttműködést! 

 

A Jelnyelvi Játszótér munkatársai 

 

2018. szeptember  


