
 

 

 

 

 

 

CsTE Társasjáték Klub házirendje 

 

1. A Klubbot a Családi Társasjáték Egyesület Tagjai díjtalanul, meghívott vendégek és résztvevők támogatási 
napi díj ellenében használhatják. 

2. Ezen házirend minden Klubbot használó résztvevőre vonatkozóan kötelező érvényű.  

3. Az esemény házigazdája a Klub Megbízott (későbbiekben KM). 

4. A klub alkalom általános nyitvatartása Hétköznap 17:00-tól 23:00-ig, Hétvégén 8:00 -tól - 23:00-ig.              
Ettől a KM Klubvezetői jóváhagyással eltérhet. 

5. A KM kérései a klub alkalom zavartalan lebonyolítása érdekében kötelező érvényűek. 

6. A Klub maximális befogadó képessége 25 fő. Egy időben ennél több résztvevő nem tartózkodhat a Klub 
helyiségben.  

7. A nem Egyesületi tagok a Klub használatáért Támogatói napidíjat fizetnek, melyet a KM vesz át. 

8. A Klub területén a hangoskodás, a trágár és az eseményhez nem illő kifejezések alkalmazása nem 
megengedett.  

9. A Klub területén fényképek készülhetnek, melyeket a Családi Társasjáték Egyesület megoszthat az 
Egyesület i oldalán vagy Facebook oldalán. 

10. A Klub területén történő károkozásról jegyzőkönyv készül. A károkozó köteles megtérítenie és az Egyesület 
számára átutalnia az okozott kár összegét. 

11. A Klub területére állatot behozni Tilos! 

12. Dohányozni kizárólag az épülettől számított 5 méteres távolságra lehetséges. 

13. A Klubot 8 éves kor alatti gyermek nem látogathatja. 8-14 éves kor közötti gyermek szülői felügyelettel, 
társasjátékozási céllal használhatja a Klub helyiséget. 

14. A Klub területén az alkoholfogyasztás eseti jelleggel, korlátozott mértékben megengedett.  

15. Ittas személy a Klub területén nem tartózkodhat.  

16. Étkezni kizárólag a konyha területén lehetséges. 

17. Inni és enni olyan asztalnál, melyen társasjáték van TILOS! 

18. A Klub konyháját minden résztvevő rendeltetés szerint használhatja.  

19. A használt konyhai eszközöket, étkészletet és evőeszközöket a használat után megfelelően mindenki saját 
maga után mossa el.  

20. A Klub konyhájában lévő becsületkasszás büfét minden résztvevő használhatja. A kivett áruk árát 
készpénzben kell a perselybe dobni. A perselyből pénzt kivenni TILOS, még pénzváltás esetén is. 

21. A Klub mosdó helyiségének tisztaságára mindenkinek ügyelnie kell. 

22. A Klub rendezettségére és tisztasáságra mindenkinek ügyelni kell. 

23. A társasjátékokat az épületből kivinni TILOS! 

24. A Klubba bárki hozhat saját játékot. 

25. A klub területén hagyott értékekért a Klub működtetői nem vállalnak felelősséget.  

26. A használt játékokat a játék végeztével megfelelő, rendezett módon kell visszapakolni a dobozába a 
komponensek ellenőrzésével. 

27. A Társasjátékokat a használat után vissza kell tenni a polcra.  

28. A Klub területén a csalás nem megengedett (kivéve, ha a játék szabályai ezt kimondottan kéri).  

29. Folyamatban levő játékot illik végig játszani. Csak abban az esetben szakadjon félbe egy játékot, ha abba 
minden résztvevő fél beleegyezett.  

30. Új játék megkezdése előtt tájékozódni kell a Klub zárási időpontjáról és annak figyelembevételével lehet 
csak új játékot megkezdeni. 

 

 

Kelt: Veszprém, 2020.10.31. 

 

 

CsTE Elnök       Klub Vezető 


