KÉRDŐÍV A BUDAKALÁSZI CSERKÉSZHÁZ FOGLALÁSA ELŐTT
GONDOLD ÁT
Átvétel: Amikor rendezvény előtt átveszem a házat a koordinátortól.
Átadás: Amikor rendezvény után visszaadom a házat a koordinátornak.
1) A rendezvény előtt:
a) Ki a felelős a rendezvényért? Ki tölti ki nyilatkozatot, amelyben büntetőjogi felelősséget
vállal a rendezvényért és vállalja, hogy az esetleges kauciót meghaladó károkozást
megtéríti?
Ki hozza el ezt a nyilatkozatot az átadásra?
b) Ki veszi át a Cserkészházat vagy a lefoglalt termeket, pályát? Ekkor legkésőbb át kell adni
a kaución kívül a bérleti díjat is. Ki intézi ezt?
c) Ki rögzíti –akár mobillal -, hogy melyik bútornak hol a helye, hogy a végén átadás előtt
mindent a helyére vissza tudjatok rendezni?
d) Ki figyel arra, hogy átadás előtt a berendezés milyen állapotban van, hogy az esetleges
károkozásokkal kapcsolatos viták elkerülhetőek legyenek?
e) A lefoglalt terület csak attól az időponttól áll rendelkezésre, amiről foglaláskor
megállapodás született. Elegendő lesz az előkészületekre az idő? Ki segít?
2) A rendezvény alatt:
a) Ki lesz a felelős, hogy a kertkapun csak a meghívottak jöjjenek be, és az utcáról ne
tudjanak ismeretlen rendbontók bejutni?
b) Ki lesz a felelős, hogy a házirendet mindenki betartsa, kiskorúak ne fogyasszanak
alkoholt, a házon belül senki ne dohányozzon csak esetleg kívül az erre kijelölt helyen,
úgy, hogy senki ne dobálja el a csikkeket?
c) Ki gondoskodik arról, hogy záróra után a Cserkészház területét és annak környékét
mindenki elhagyja, csöndesen távozzon, úgy, hogy a közelben lakók nyugalmát ne
zavarják?
d) Ki lesz a felelős, hogy a házirendben foglaltak szerint a megfelelő időben a zajszintet
csökkentsétek, ha szükséges, akkor ennek céljából az ablakokat, ajtókat becsukjátok?
3) A rendezvény végén:
a) Ki fog alaposan és szépen kitakarítani, úgy hogy átadás után más csoport is örömmel
használhassa a Cserkészházat?
b) Ki fogja a szemetet elszállítani átadás előtt? Vagy nagy zsákokban itt hagyjátok
összerendezve a szemetet, és ez esetben 500 Ft/zsák térítést levonunk kaucióból.
c) Kik fogják teljes mértékben visszarendezni a használt termeket (a készített fotók alapján)
pontosan úgy, ahogy kaptátok?
d) Kik lesznek a felelősei, hogy átadáskor a teakonyhában tökéletes rend és tisztaság
maradjon úgy, hogy mindent elmosogattok, a szárítókon sem marad semmi, és mindent
szárazon visszaraktok a polcokon a helyére? Ha marad étel –ital ki fogja elszállítani, a
hűtőket kiüríteni és kitakarítani?
e) Kik fognak a kertben rendet és tisztaságot teremteni, körbesétálva ellenőrizni, hogy ne
maradjon sehol szemét, ételmaradék, és összeszedik az összes csikket és üvegszilánkot?

