
ÁSZF

érvényes:
1053, Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16. földszinti stúdió: “Pinkponilo” - Kudron Anna EV hivatalosan

bejegyzett telephelyén

Kérünk mindenkit, hogy az alábbiak betartásával járuljon hozzá a megfelelő színvonalú munkavégzéshez:

Közösségi programokra való jelentkezés esetén:
- az illető a jelentkezéssel egyidejűeg elfogadja az ÁSZF-ben foglalt feltételeket és ennek tudatában

vesz részt a közösségi programokon
- A workshop alkalmainkra előzetes regisztráció szükséges, ez a weboldalunkon lehetséges az

adatok megadásával és az adatvédelmi tájékoztató elolvasásával. A workshop részvételi díjat a
jelentkezéssel egyidejűleg szükséges befizetni. Az adott workshop előtt egy héttel van lehetőség
visszamondásra. Ha a lemondás a workshop előtti 8.napig megtörténik a program árát visszautaljuk,
amennyiben ennél később történik a lemondás, az árat visszatéríteni sajnos nem áll módunkban.
Betegség esetén az elmaradt alkalom helyett egy hasonló programon való részvétel lehetőségét
tudjuk felajánlani.

Egyéni programokra való jelentkezés esetén:
- az illető a jelentkezéssel egyidejűeg elfogadja az ÁSZF-ben foglalt feltételeket

Személyes és közösségi higiénia:
- érkezéskor a helyszínen biztosítjuk a kézmosás lehetőségét
- munka közben, különösen zsebkendőhasználat vagy étkezés után kérjük a kézfertőtlenítő

használatát
- az aktuális jogszabályoknak megfelelően és egymás védelme érdekében kérjük a maszk orrot és

szájat eltakaró használatát, illetve a távolságtartást
- a helyszínen van lehetőség friss víz vételére, mosdó használatára, illetve szellőztetésre
- munkavégzés csak megfelelő egészségügyi állapotban lehetséges, illetve soha ne dolgozzunk

dehidratáltan vagy éhesen, a helyszínen a konyhában lehetőség van étkezésre és vízfogyasztásra.
- a stúdió kutyabarát - mások testi épségére és a munkavégzésre, a ruhák, textilek tisztaságára

odafigyelve

Balesetek megelőzése:
- a gépek használatáról és állapotáról a stúdió munkatársai nyújtanak használat előtt információt.

Kérjük útmutatás nélkül senki ne használja a gépeket, eszközöket!
- zárás után a stúdió áramtalanítását elvégezzük, csak az éjszakai áram marad használatban. A

berendezések állapotát megőrizendő előtte le is kapcsoljuk a gépeket.
- az ipari gépeket szakmai hozzáértés és szakmai felügyelet nélkül tilos használni
- a stúdióban padlófűtés működik, melyet thermostat irányít, azt csak a stúdió munkatársai

használhatják. A cirkóberendezés miatt a fürdőben egész évben nyitva van a lichthofra néző ablak,
annak megfelelő szellőztetése érdekében.

- a konyha és a fürdő használata mindenki számára lehetséges, kérjük az ott található eszközöket és
berendezéseket mindenki saját felelősségére használja

- a raktár nem nyilvános terület
- kisebb balesetek esetén a konyhában található az elsősegélydoboz



- rosszullét esetén a kanapén van lehetőség lepihenni és kérjük erről tájékoztassa a stúdió
munkatársait, legközelebbi orvosi ügyelet: 1052 Budapest, Semmelweis u. 14/B. | +36-1-311-6816
| http://www.blesz.hu, http://www.vipambulance.hu

Vészhelyzet esetén:
- víz elzárása: mosogató alatti főcsapon
- gáz elzárása: fürdőben elhelyezett cirkó áramtalanítása és alatta lévő csövön gáz elzárása
- áram elzárása: főbejárat melletti közvetlen megszakítóval, különösen indokolt esetben a konyhában

található porral oltó készülékkel
- mentők: 104 / tűzoltóság: 105 / rendőrség: 107  / európai segélyhívó: 112

Rend és tisztaság:
- munka végeztével az eszközöket az eredeti helyére tegyük vissza, szükség esetén söpörjünk fel,

tiszta munkafelületeket hagyjunk magunk után
- ház szeméttárolójának kódja: 1214#

Alapvető emberi jogok:
- a fair foglalkoztatás jegyében dolgozunk közösen egymással, szabadságában senkit sem

korlátozunk, egymást nem kötelezzük testi/lelki épségét sértő munkára
- a fair kommunikáció jegyében tisztelettel, ismereteink szerinti megfelelő tájékoztatást adva

beszélünk egymással
- a stúdió egy “safe place” - nem megengedhető bármilyen nemű diszkrimináció vagy politikai

befolyásolás

További probléma vagy kárjelentés esetén (ha minket nem érne el):
- ház közösképviselője: Sánta Mónika +36203884980
- Paloma projekt vezetője: Kárpáti Zsuzsa +36209619160

http://www.blesz.hu/
http://www.vipambulance.hu/

