Magyar Úszó Szövetség Székházának Házirendje
1.
A Magyar Úszó Szövetség székháza elsősorban a Szövetség operatív, adminisztratív és irodai
feladatainak ellátását szolgálja. Kedves vendégeinket, ügyfeleinket, tagszervezeteink képviselőit
kérjük, a házirendet tartsák be, hogy kitűzött célunknak megfelelően és dolgozóink feladataik
ellátásának zavarása nélkül tölthessék idejüket a létesítményben.
2.
A székházat nem látogathatja, illetve azt el kell tanácsolni:
•

•

aki fertőző betegségben szenved,

•

aki kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll,

•

aki korlátozott cselekvőképességű, ha felügyelet nélkül van,

aki szándékosan kárt okoz vagy fegyelmezetlenségével, rendzavarásával, hangoskodásával a
dolgozók munkáját zavarja,

•

akit a fegyelmi bizottság, vagy a vezetőség a székház látogatástól, sportszakmai tevékenységtől
eltiltott.
3.

A székházban szeszes italt árusítani vagy fogyasztani nem szabad. Ittas személy a székházban nem
tartózkodhat. Alkohol és egyéb bódító hatású készítmény (drog, gyógyszer, stb.) hatása alatt lévő
személy nem tartózkodhat a székház egész területén! Ha ilyen eset áll fent, akkor el kell távolítani a
székház területéről!
4.
A székház egész területén a kép- és hangrögzítés tilos. A kép- és hangrögzítés csak a mindenkori elnök
és/vagy főtitkár előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Ennek megszegése a székházból történő
visszavonásig tartó kitiltással szankcionálható a vezetőség által.
5.
A székház épületének a területén dohányozni tilos, kizárólag a dohányzásra kijelölt helyeken lehet
dohányozni a mindenkori erre vonatkozó közegészségügyi jogszabályok betartásával.

6.
A székházba kizárólag az erre rendszeresített bejáraton lehet belépni. Az irodai dolgozók részére
fenntartott bejáratot a vendégek nem használhatják.
7.
Az székházba állatot behozni tilos.
8.
A létesítmény területén biztonságtechnikai okokból képrögzítésre alkalmas kamera rendszer működik.
9.
A székház ügyfélfogadási ideje vendégek és tagszervezetek képviselői számára:
kedd:

10:00-12:00 óráig

csütörtök:

13:00-15:00 óráig

Egyéb időpontokban kizárólag írásban előre egyeztetett időpontokban lehetséges! Irat betekintés
kizárólag a hivatalos ügyfélfogadási időben történhet, az irat betekintési szabályzatban foglaltaknak
megfelelően.
10.
A székház területén a szövetségi dolgozók utasításait be kell tartani, a házirend megszegése esetén a
vezetőség megtagadhatja a székház látogatást azokkal szemben, akik a házirendet megszegik. Súlyos
esetekben végleges kitiltás is alkalmazható.
11.
A székház látogatásával egy időben, a vendégek, ügyfelek és tagszervezeti képviselők a házirendet
tudomásul vették és elfogadták. A házirend nem elolvasása, vagy csak részben ismerete, nem mentesít
annak betartásának alól.
12.
A jelen házirendben foglaltakat megsértő személyeket az Elnök/Főtitkár, illetőleg távollétükben
bármely MÚSZ irodai dolgozó a székházból kitilthatja.
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