
Házirend

Kedves Jelentkező!

Jelen Házirend a Salsa Mojito Tánciskola táncóráinak és rendezvényeinek 
szervezője, Palásthy György e. v. (székhelye: 2112 Veresegyház, Csibaj utca 
38., nyilvántartási száma: 50829479, telefonszám: +36 20 418 1091, e-mail 
cím: info@salsamojito.hu (továbbiakban: Salsa Mojito Tánciskola) által 
szervezett táncórák (ide értve a salsa wellness hétvégéken, salsa nyári 
táborokban történő táncoktatásokat is), salsa partyk és egyéb rendezvények 
(továbbiakban: rendezvény) területére történő belépési és magatartási 
szabályokat tartalmazza.

Szeretettel köszöntünk a Salsa Mojito Tánciskolában, köszönjük hogy 
megtisztelsz minket bizalmaddal. Mielőtt rendezvényeinken részt veszel, 
kérjük olvasd el az alábbi tájékoztatót. 

A Salsa Mojito Tánciskola rendezvényein mi mindig arra törekszünk, hogy Ti -
az órák résztvevői - felhőtlenül jól érezzétek Magatokat, ehhez azonban 
kérjük az alábbiak megértését és betartását.

⦁ Váltócipő használata ajánlott, bizonyos helyeken kötelező! 
Rendezvényeinket kihelyezett helyszíneken tartjuk. Az adott helyszín 
házirendjének betartása mindenkire nézve kötelező! A helyszínen vagy az 
eszközökben okozott károkért mindenki saját maga vállalja a felelősséget.
⦁ Kérjük, értékeidre fokozottan ügyelj! Bár lopásra eddig nem volt példa, 
nem tudunk felelősséget vállalni az elveszett, eltulajdonított tárgyakért és 
eszközökért.
⦁ A táncórákon tilos a dohányzás, illetve alkohol, drogok, illegális szerek 
fogyasztása, továbbá rendezvényeinken tilos minden olyan tevékenység és 
magatartás folytatása, ami a mi tevékenységünkkel nem összeegyeztethető, 
illetve tevékenységünket akadályozza, jogszabályba ütközik, közerkölcsöt 
sért.
⦁ Tanfolyamainkat csoportos órák keretében tartjuk, rendezvényeinken 
mindenki kizárólag saját felelősségére vehet részt! Gyermekek csak felnőtt 
felügyelete  (órákra és az órákról történő szállítás, kíséret biztosítása stb.) mellett 
látogathatják az órákat, melynek biztosítása a szülő kötelezettsége, ennek 
elmaradásából eredő felelősséget a Salsa Mojito Tánciskola kizárja. 
Rendezvényeinken vagy annak kapcsán keletkező sérülésekért, 
egészségkárosodásért, balesetekért, anyagi károkért nem vállalunk 
felelősséget!
⦁ Mindenki csak a szintjének, előképzettségének megfelelő szintű órákon, 
oktatáson vehet részt, viselkedésével nem zavarhatja az oktatást, illetve a 
többi jelentkezőt.
⦁ Kérjük, hogy rendezvényeinken a csoportról, vagy annak egyes tagjairól 
beleegyezésük nélkül kép- és hangfelvételt (audio, video vagy 
fotofelvételeket) ne készíts. Amennyiben a fentik betartásával kép- és 
hangfelvételt készítesz, azt nem értékesítheted, és ellenérték fejében (vagy 
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kereskedelmi célból ellenérték nélkül) nem hasznosíthatod, illetve 
kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatod. Az általad készített 
kép- és hangfelvételt a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, mások személyiségi jogait tiszteletben tartva használhatod, az 
azokon szereplő személyeket kifejezett beleegyezésük nélkül nem 
nevesítheted. 
⦁ A Salsa Mojito Tánciskola, illetőleg megbízottja a rendezvényekről kép- és 
hangfelvételt készíthet, ezért a rendezvényeken való részvételeddel 
kifejezetten hozzájárulsz ahhoz, hogy rólad kép- és hangfelvétel készüljön, 
továbbá hozzájárulsz annak közléséhez. Egyidejűleg tudomásul veszed, hogy 
a rólad készített kép- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője 
korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, 
azaz a Salsa Mojito Tánciskola bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosult a 
felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, 
átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára. Az adatkezelési tájékoztatót a 
weboldalunkon (www.salsamojito.hu/tajekoztatok) találod.
⦁ Amennyiben valaki az oktató figyelmeztetése ellenére sem tartja be a 
házirendet, valamint az órán részt vevőket megjelenésével, magatartásával, 
ápolatlanságával zavarja, az oktató megtagadhatja oktatását, tanfolyamon 
való részvételét.

A rendezvényre szóló jegy, bérlet megvásárlása, a rendezvényre történő 
regisztráció, illetve a karszalag átvétele a Salsa Mojito Tánciskola 
Házirendjének – adott személy általi – elfogadását is jelenti!

Fent leírtak elfogadását és betartását köszönjük, jó szórakozást kívánunk!

Csatlakozz hozzánk, és kövess minket facebookon is!

Lájkold oldalunkat, és csatlakozz zárt csoportjainkhoz, hogy mindig időben 
értesülj eseményeinkről!

Salsa Mojito Tánciskola
www.salsamojito.hu
www.facebook.com/salsamojitotanciskola
+3620 418 1091
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