Házirend - Alba Innovár Digitális Élményközpont
1. A programjainkon/foglalkozásainkon való részvétel csak előzetes regisztráció alapján
biztosított.
2. 12 év alatt csak felnőtt kísérővel lehet részt venni a programokon! A felnőtt kísérő
részére is kötelező érvényű a regisztráció!
3. 12 - 18 év között csak szülői beleegyező nyilatkozat kitöltésével lehet részt venni a
programokon!
4. A foglalkozások pontosan kezdődnek, késés esetén nem tudjuk biztosítani a belépést!
5. A foglalkozás/program befejezésekor az épület elhagyása kötelező.
6. A gyermekek szülői engedély nélkül a helyszínt – Alba Innovár Digitális
Élményközpont, Székesfehérvár, Táncsics u. 7. - csak az arra felhatalmazott kísérővel
hagyhatják el. Önállóan, felügyelet nélkül a Központ elhagyása tilos!
7. A foglalkozások során a látogatók kötelesek az eszközöket, felszereléseket és játékokat
rendeltetésszerűen használni, kötelesek az épület és berendezési tárgyak épségét
megőrizni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges károkról az
Élményközpont munkatársa jegyzőkönyvet készít. Az okozott kárt a felelős látogató
köteles megtéríteni.
8. A Központ eszközeit, felszereléseit és játékait eltulajdonítani szigorúan tilos! Az
eltulajdonított eszköz, felszerelés, játék értékét a látogató köteles megtéríteni.
9. A látogatók az épületbe szúró-, vágó-, éles eszközöket nem hozhatnak magukkal.
10. Beteg (lázas, hányós) látogató, gyermek nem vehet részt a programokon.
11. Az épületbe (Táncsics M. u. 7.) élő állatot (kutyát, macskát stb.) behozni TILOS!
12. A foglalkozások során minden, ellátást igénylő balesetet a Központ munkatársának
jelenteni kell!
13. Az oktatói utasítás ellenére az eszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő
sérülésekért, balesetekért a Központ vezetése és szervezői semmilyen nemű felelősséget
nem vállalnak.
14. A látogatók magukkal hozott értékeiért a Központ vezetése és szervezői semmilyen
nemű felelősséget nem vállalnak.
15. A programok időtartama alatt a Központ egész területén szigorúan tilos dohányozni,
továbbá bárminemű alkoholos italt vagy ételt bevinni, tárolni és fogyasztani.
16. A foglalkozások során szigorúan tilos más látogatók vagy oktatók testi épségét
veszélyeztetni.
17. Az oktatók utasításait szándékosan megszegni szigorúan tilos.
18. A látogatók a számítógépekről és a hálózatról nem törölhetnek le semmit. Ugyanez
vonatkozik az egyes programok paramétereire, kapcsolóira is: nem állíthatják el azokat!
19. A látogatók a számítógépeinkre soha nem telepíthetnek saját programot az oktató
engedélye nélkül! Közös érdekünk, hogy megvédjük számítógépeinket a vírusoktól!
20. A földszinti Bemutatótérben és a foglalkoztatótermekben – a digitális eszközök
közelében – TILOS AZ EVÉS ÉS AZ IVÁS!
21. A Központ helyszínén, az épületben bicikli, görkorcsolya, roller használata és a
szaladgálás tilos!
22. A Központ helyszínén, az épületben nem szabad a bútorokra, polcokra, asztalokra
felmászni!
23. A házirend első alkalommal történő megsértése esetén a látogató szóbeli
figyelmeztetésben részesül, kivétel azokban az esetekben, melyeknél a Központ
munkatársa úgy ítéli meg, hogy súlyos szabályszegésről van szó. Ilyenkor a nem
megengedett viselkedés a foglalkozásokról való azonnali kizárást vonhat maga után. A
házirend második alkalommal történő megsértése automatikusan a foglalkozásokról való
azonnali kizárást vonhat maga után.

