
 
 
2.2.2.2.    sz.sz.sz.sz.    mellékletmellékletmellékletmelléklet    
 

HázirendHázirendHázirendHázirend    
    
    

1.1.1.1. Az Angyalház nyitása: 8.30, zárása: 15.45.Az Angyalház nyitása: 8.30, zárása: 15.45.Az Angyalház nyitása: 8.30, zárása: 15.45.Az Angyalház nyitása: 8.30, zárása: 15.45.    
2.2.2.2. Az állandó foglalkozások időbeosztása: hétköznap 9Az állandó foglalkozások időbeosztása: hétköznap 9Az állandó foglalkozások időbeosztása: hétköznap 9Az állandó foglalkozások időbeosztása: hétköznap 9----16 óra között.16 óra között.16 óra között.16 óra között.    
3.3.3.3. Az intézményt és annak felszerelési tárgyait kérjük, rendeltetésszerűen használják! A nem Az intézményt és annak felszerelési tárgyait kérjük, rendeltetésszerűen használják! A nem Az intézményt és annak felszerelési tárgyait kérjük, rendeltetésszerűen használják! A nem Az intézményt és annak felszerelési tárgyait kérjük, rendeltetésszerűen használják! A nem 

rendeltetésszrendeltetésszrendeltetésszrendeltetésszeeeerű használatrű használatrű használatrű használatból, illetve a házirend megszegéséből eredő károkért mindenki anyagi ból, illetve a házirend megszegéséből eredő károkért mindenki anyagi ból, illetve a házirend megszegéséből eredő károkért mindenki anyagi ból, illetve a házirend megszegéséből eredő károkért mindenki anyagi 
felelősséggel tafelelősséggel tafelelősséggel tafelelősséggel tarrrrtozik.tozik.tozik.tozik.    

4.4.4.4. Az Angyalház berendezési tárgyait kérjük, ne vigyék ki az intézménAz Angyalház berendezési tárgyait kérjük, ne vigyék ki az intézménAz Angyalház berendezési tárgyait kérjük, ne vigyék ki az intézménAz Angyalház berendezési tárgyait kérjük, ne vigyék ki az intézményyyyből.ből.ből.ből.    
5.5.5.5. A Házirend be nem tartása és az igénybevételi megállapodás megszegése, a méltatlan viselkedA Házirend be nem tartása és az igénybevételi megállapodás megszegése, a méltatlan viselkedA Házirend be nem tartása és az igénybevételi megállapodás megszegése, a méltatlan viselkedA Házirend be nem tartása és az igénybevételi megállapodás megszegése, a méltatlan viselkedés, mások és, mások és, mások és, mások 

nyugalmának megzavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés az igénybevételi lehetőség megszűnését nyugalmának megzavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés az igénybevételi lehetőség megszűnését nyugalmának megzavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés az igénybevételi lehetőség megszűnését nyugalmának megzavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés az igénybevételi lehetőség megszűnését 
ereereereereddddményezi.ményezi.ményezi.ményezi.    

6.6.6.6. A látogatók vagyontárgyaiért az Angyalház felelősséget nem vállal.A látogatók vagyontárgyaiért az Angyalház felelősséget nem vállal.A látogatók vagyontárgyaiért az Angyalház felelősséget nem vállal.A látogatók vagyontárgyaiért az Angyalház felelősséget nem vállal.    
7.7.7.7. A tűzrendészeti előírások betartása mindenkire nézve kötelező.A tűzrendészeti előírások betartása mindenkire nézve kötelező.A tűzrendészeti előírások betartása mindenkire nézve kötelező.A tűzrendészeti előírások betartása mindenkire nézve kötelező.    
8.8.8.8. Kérjük,Kérjük,Kérjük,Kérjük, ügyeljenek az Intézmény tisztaságára. ügyeljenek az Intézmény tisztaságára. ügyeljenek az Intézmény tisztaságára. ügyeljenek az Intézmény tisztaságára.    
9.9.9.9. Nem veheti igénybe az Angyalház szolgáltatásait az a személy, aki súlyos fertőző betegségben szenved, Nem veheti igénybe az Angyalház szolgáltatásait az a személy, aki súlyos fertőző betegségben szenved, Nem veheti igénybe az Angyalház szolgáltatásait az a személy, aki súlyos fertőző betegségben szenved, Nem veheti igénybe az Angyalház szolgáltatásait az a személy, aki súlyos fertőző betegségben szenved, 

vagy egyébként önmagát ellátni nem tudja.vagy egyébként önmagát ellátni nem tudja.vagy egyébként önmagát ellátni nem tudja.vagy egyébként önmagát ellátni nem tudja.    
10.10.10.10. Az Angyalház egész területén alkohol és egyéb szerhasználat tilos!Az Angyalház egész területén alkohol és egyéb szerhasználat tilos!Az Angyalház egész területén alkohol és egyéb szerhasználat tilos!Az Angyalház egész területén alkohol és egyéb szerhasználat tilos!    
11.11.11.11. Az épületben DOHÁNYOZNI TILOS! A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. töAz épületben DOHÁNYOZNI TILOS! A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. töAz épületben DOHÁNYOZNI TILOS! A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. töAz épületben DOHÁNYOZNI TILOS! A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törrrrvény alapján vény alapján vény alapján vény alapján 

a dohányzás csak az épületen kívül engedélya dohányzás csak az épületen kívül engedélya dohányzás csak az épületen kívül engedélya dohányzás csak az épületen kívül engedélyeeeezett.zett.zett.zett.    
12.12.12.12. Amennyiben az Intézmény működésével kapcsolatban bármely rendellenességet észlelnek, kérjük, Amennyiben az Intézmény működésével kapcsolatban bármely rendellenességet észlelnek, kérjük, Amennyiben az Intézmény működésével kapcsolatban bármely rendellenességet észlelnek, kérjük, Amennyiben az Intézmény működésével kapcsolatban bármely rendellenességet észlelnek, kérjük, 

azoazoazoazonnnnnal értesítséknal értesítséknal értesítséknal értesítsék a stáb valamely tagját. a stáb valamely tagját. a stáb valamely tagját. a stáb valamely tagját.    
    

Kellemes időtöltést, eredményes alkotást kívánunk!Kellemes időtöltést, eredményes alkotást kívánunk!Kellemes időtöltést, eredményes alkotást kívánunk!Kellemes időtöltést, eredményes alkotást kívánunk!    
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