
AZ „UGRIFÜLES” JÁTSZÓHÁZ HÁZIRENDJE 
 

 
 
 
 
 
 

Általános információk: 
 

1. A Játszóház és a Játszókert (Játszótér és Tombolótér) HÉTKÖZNAP 7.30-TÓL 19.00-

IG, HÉTVÉGÉN 9.00-TŐL 18.00-IG korlátlan játékidőre feljogosító belépő váltásával 

látogatható. 

2. A Játszóházban és a Játszókertben 20 HETESTŐL 14 ÉVES KORIG várunk 

gyermekeket szülői felügyelettel. Kisebb, és nagyobb gyermekek a játszóház vezető 

engedélyével tartózkodhatnak a Játszóházban és a Játszótéren.  

3. Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján eseti jelleggel a Játszóházban időszakos 

GYERMEKFELÜGYELETET IS VÁLLALUNK, erről kérje tájékoztatónkat a 

játszóház vezetőjétől. 

 
Létszám: 
 

4. A Játszóházban egy időben tartózkodó gyermekek létszáma nem haladhatja meg a 15 
főt.   

 
Nyitvatartási idő: 
 

5. A Játszóház rendes nyilvántartási ideje hétköznap 7.30 órától 19.00 óráig, hétvégén 
délelőtt 9.00 órától délután 18.00 óráig tart.  

6. Nyitvatartási időben a Játszóházban szervezett foglalkozások vannak, melyen a 
regisztrációs lap kitöltésével és előzetes bejelentkezéssel lehet részt venni 
(regisztráció és bejelentkezés telefonon, e-mailben vagy a helyszínen). 

7. A Játszóház vezetése eseti jelleggel a nyitvatartási időt módosíthatja (pl. zártkörű 
születésnapi rendezvények lebonyolítása). 

 
Házirendi pontok:  
 

1. A Játszóházba a gyermekek kizárólag felnőtt kísérettel jöhetnek. A kísérő személy 
nem hagyhatja felügyelet nélkül gyermekét.  

2. Minden esetben a szülők, kísérők felelnek a gyermekek testi épségéért, 
viselkedéséért.  

3. Belépéskor a ruházatot, cipőket az erre kialakított helyekre kérjük letenni.  
4. A Játszóházban kizárólag csak zokniban vagy tiszta váltócipőben lehet játszani. 
5. Éles, hegyes, törékeny és sérülést okozó, vagy lenyelhető tárgyakat a recepción kell 

leadni, azokat tilos a Játszóházba vinni. 
6. A Játszóházba ételt, italt bevinni tilos. Étel és ital elfogyasztása a klubhelységben, az 

udvaron és a játszótéren elhelyezett gyermekpadokon lehetséges. 



7. A Játszóházba behozott tárgyakért, szemüvegért, ruházatért illetve egyéb 
vagyontárgyakért az UGRIFÜLES Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal.  

8. Minden játékot valamint más berendezési tárgyakat kérjük, rendeltetésszerűen 
használjanak!  Ha meghibásodásokat vagy káreseteket észlelnek, jelezzék a Játszóház 
vezetőjének. A szándékosan, vagy gondatlanságból okozott károkért a károkozó a 
felelős, akinek a kárt kötelessége megtéríteni.  

9. A Játszóházba saját játékot bevinni tilos! A Játszóházból a játékokat, berendezéseket 
kivinni tilos. 

10. Minden látogató, Játszóház szolgáltatásait igénybe vevő hozzájárul ahhoz, hogy a 
Játszóházban készült fotókat, videókat - melyeken Ő maga és gyermeke is szerepelhet 
- az UGRIFÜLES Nonprofit Kft. promóciós célra felhasználhatja. (facebook, weblap, 
plakát, stb.) 

11. Az UGRIFÜLES Játszóház játékait mindenki saját felelősségére használja.  
12. A Játszóházban hagyott értékeket megőrizzük, de felelősséget nem vállalunk azokért.   
13. Kérjük, hogy beteg, lázas vagy lábadozó gyermeket ne hozzanak a Játszóházba. 
14. Fertőző beteg, vagy viselkedésével másokat veszélyeztető, a házirendet be nem tartó 

gyermeket és szüleit a többi gyermek védelmében a Játszóház vezetője távozásra 
szólíthatja fel. 

15. Dohányozni, alkoholt és kábítószert fogyasztani az UGRIFÜLES Nonprofit Kft. egész 
területén SZIGORÚAN TILOS! 

16. A Játszóház vezetője a Játszóházzal és a szervezett programokkal kapcsolatban 
mindenben áll rendelkezésükre.  

 
 
 

KELLEMES IDŐTÖLTÉST ÉS JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK! 

 

 

 


