CSERKÉSZHÁZ HÁZIREND
érvényes: 2015 .szeptember 15-től
A Cserkészház és kertje közös kincsünk, a cserkészethez illő erkölcsi szabályok alapján használjuk. Közös otthonunk,
kicsiknek és nagyoknak egyaránt, melyet nagyon sok közös munkával hoztunk létre. A közösségi használat érdekében
különösen fontos, hogy rend és tisztaság maradjon minden rendezvény után, hogy örömmel használhassa másik csoport
is a termeket, kertet és a röplabda pályát is. A Cserkészház önfenntartó közösségi ház: mindenki úgy adja tovább, ahogy
kapta, vagy még szebben, tisztábban és mindent a helyére visszarakva! Mindenki teljesen kitakarít maga után, mert nincs
állandó takarító személyzet.

1.

FOGLALÁS: A Cserkészház (továbbiakban Csház) és kertjének használata csak előzetes
bejelentés alapján lehetséges, az időpontot az önkéntes koordinátorokkal kell egyeztetni, vagy a
csapatparancsnoknál, akik a foglalást megerősítik. Minden rendezvényhez előzetes
csapatparancsnoki engedély kell! A koordinátor az előjegyzéseket az internetes naptárba
beírja, mely a csapat honlapján megtalálható: www.cserkészek.hu
A rendszeres őrsgyűlések és a cserkészcsapat rendezvényei elsőbbséget élveznek a foglalásnál.
Ezek időpontjában nem tartható a területen egyéb rendezvény. (pl. tanítási időben pénteken csak
este 8 után lehetséges foglalás nem őrsgyűlés számára).

2.

FELELŐS: Minden rendezvénynek egy felelőse van /továbbiakban „felelős”/, aki egy
személyben felel a rendezvény színvonaláért, résztvevőiért, a rendért, tisztaságért, a házirend
minden jelenlévő általi betartásáért, továbbá az esetleges károkozás megtérítéséért. A felelős
kizárólagos felelőssége, hogy a rendezvény idején ki jön be a területre. Rendezvény szervezésére
akkor jogosult, ha előzetesen elfogadta a házirendet, és az ezzel járó – akár büntetőjogi felelősséget is vállalja, melyet aláírásával megerősített. A felelős köteles jelezni a kapcsolattartó
koordinátornak vagy gondnoknak a program kezdete előtt, ha nem talált rendet és tisztaságot a
cserkészházban és/vagy kertben és/vagy előzetes rongálást észlelt. Esetleges okozott károkat a
felelős 24 órán belül köteles jelezni a koordinátornak vagy gondnoknak és a csapatparancsnoknak,
továbbá egy héten belül köteles megfizetni a csapatparancsnok vagy aktuális helyettese által
megállapított kártérítést, vagy kijavítani azt. Foglaláskor a rendezvény időpontját, megnevezését,
felelősét és a résztvevők várható létszámát meg kell adni. Pontosítani kell, hogy hány órakor áll
rendelkezésre a foglalt rész, és pontosan hány órakor kell visszaadni tisztán s rendben.

3.

DOHÁNYZÁS: Az épületen belül dohányozni tilos, a kertben csak a kijelölt területen csak 18
év felett.

4.

ALKOHOLFOGYASZTÁS: 18 év alatt nem megengedett. Ittas személy a cserkészház és kert
területén nem tartózkodhat. Ittas személynek tekinthető, aki a „lécpróbát” nem állja ki. Az illető
személy területről történő távozásáról a felelősnek kell fél órán belül gondoskodnia. Kábítószer
fogyasztás tilos.(Lécpróba= 4m deszkán tyúklépésben végigmenni félrelépés nélkül).

5.

TŰZRAKÁS csak a kijelölt tűzrakó helyen szabad. Távozáskor a tüzet víz locsolásával el kell
oltani. Tűzkár esetén minden felelősség kizárólag a felelőst illeti. Kertben követ dobálni tilos!

6.

SPORTPÁLYA HASZNÁLAT: A cserkészház kertjét és sportpályáját mindenki saját
felelősségére használhatja, kisgyermekek szülői felügyelet mellett. A sportpályára, ételt, üveget,
követ vagy bármely szemetet bevinni tilos! A strandsportpálya használata is előzetes engedélyhez
kötött, egy rendezvény felelőst itt is meg kell nevezni.

7.

TAKARÍTÁS: Rendet és tisztaságot kell hagyni minden rendezvény végén! Ételmaradék, üveg
és bármely más szemét (cigarettacsikk) nem hagyható a területen /kertben sem/! Rendezvények
előtt és után a tisztaságot ellenőrizni kell, ebbe beletartozik, hogy rendezvény után fel kell mosni a
vizes blokkokat, WC kagylókat is kitakarítani, valamint a termeket felseperni és felmosni.
Szemetet szelektív szemétgyűjtőbe kell tenni, szelektálva
A takarítást és rendrakást a rendezvény végén el kell végezni.. A mosogató szárítóról az
edényeket, poharakat, tányérokat, stb. a helyükre vissza kell rakni. A hűtőszekrényeket üresen,
tisztán kell visszaadni, maradék ételt, ital sehol ne maradjon! A kapcsolattartó koordinátorral
történt külön írásbeli megállapodás esetén lehetséges ezek későbbi időpontban való befejezése
/amennyiben későbbi vagy másnapi rendezvény előkészítését nem zavarja/! Mindezek ellenőrzése
a rendezvény felelősének a feladata, akit a kapcsolattartó koordinátor és/vagy gondnok (és
segítői) ellenőriznek. Mindenki szállítsa el a saját szemetét, vagy csak külön térítés ellenében
hagyható zsákokban helyszínen. Az összes szemetes ládát ki kell űríteni. Külön takarítás a
rendezvény előtt, előzetesen megrendelhető térítés ellenében. Ha előre be nem jelentett
utótakarítás szükséges, akkor annak díját a kaució összegéből levonjuk. Ennek összegét a
csapatparancsnok állapítja meg.

8.

ZÁRÓRA: A környéken lakók nyugalmára tekintettel kell lenni, 22óra után csendháborítás nem
megengedett. Záróra: hétköznapokon: 23 óra, pénteki és szombati rendezvények esetén, valamint
tanítási szünetben hajnali 2 óra.
Záróra után senki nem tartózkodhat a területen, ott alvás nem megengedett. Ez alól
felmentés csak előzetes, egy alkalomra szóló, a kapcsolattartó koordinátor írásbeli engedélyével
lehetséges. A cserkészházat a környezetből hallhatják, ezért fokozottan ügyeljünk a cserkészethez
méltó viselkedésre (pl. tiszta beszéd, hangoskodás kerülése, stb.), továbbá a Cserkészház előtti
utcarészt is kérjük elhagyni.. Távozáskor ablakokat, ajtókat be kell zárni.

9.

PARKOLÁS: Kérünk mindenkit a kerten kívül parkolni! A kerten belül fűre hajtani, füvön
parkolni tilos! A kerítésen kívül javasolt a HÉV sínekre merőlegesen parkolni, így 20 autó is elfér.
A rendezvényekhez szükséges szállítás vagy egyéb szükség esetén megengedett autóval a kertbe
behajtani.

10.

FOGLALÓ: a rendezvény előtt foglaló (mely egyben a kaució is) fizetése szükséges foglaláskor.
Foglaló fizetése nélkül előjegyzés az internetes naptárba nem lehetséges. Egy tervezett
rendezvény elmaradását legkésőbb 3 héttel a tervezett időpont előtt a kapcsolattartó
koordinátornál lehet lemondani. Ez esetben a foglaló összegének felét fizetjük vissza. A 3 héten
belüli lemondás esetén a foglalót nem fizetjük vissza.

11.

KAUCIÓ: A kaució (és egyben foglaló) összege a bérleti díjtól függ, alkalmanként változó,
csapattagokra is vonatkozik. Rendszeres használat és 10 fő alatti létszám esetén külön
megállapodás lehetséges. A bérleti díj teljes összege a kaució összegén felül legkésőbb a
rendezvény megkezdése előtt fizetendő. A kaució csak a teljes takarítás és rendrakás ellenőrzése
után jár vissza, a rendezvény után 3 nappal később. Minden bútort, felszerelési tárgyat a helyére
kell visszarakni (ezek helyéről érdemes átvételkor fotot készíteni). Amennyiben bárhol /akár
kertben is/ 5db cigarettacsikk marad, úgy a kaució nem jár vissza. Esetleges károkozást átadáskor
be kell jelenteni, ennek elmulasztása esetén a kár értékének kétszeresét kell kifizetni a bérlőnek. A
Csház és kertjének rendeltetéstől eltérő használata vagy a bérelt rész késedelmes visszaadása is
károkozásnak számít. A kár mértékét és értékének összegét a koordinátorok a
csapatparancsnokkal együtt állapítják meg.

12.

A csapat CSENDŐRSÉG (=Cserkészek Nyugalmáért Dolgozó Őrség) valamint a csház
koordinátorai, önkéntes gondnokai önállóan jogosultak a rendezvények ellenőrzésére. A házirend
megszegése esetén jogosultak azonnali intézkedésre, ill. a rendezvény bezáratására, melyről a
helyszínen tájékoztatják a rendezvény felelősét, aki gondoskodik a rendezvény összes
résztvevőjének távozásáról fél órán belül.

13.

Önkéntes KOORDINÁTOROK:
Konrád András 20/2203541 konrad.andris@gmail.com,
Benyhe Pál 30/7570574
benyhe.pal@gmail.com,
Rácz Miklós 20/3152653
raczmiki@freemail.hu,
Önkéntes GONDNOKOK:
Gazsó Sándor 305729062;
Nyári Attila 705241105;

14.

FELSZERELÉS KÖLCSÖNZÉS: A Csházból, raktárakból bárkinek, (csapattagoknak
is) bármit csak csapatparancsnok engedélyével lehet KÖLCSÖNZÉSI DIJ ellenében
KAUCIÓVAL kiadni, melyet legkésőbb 3 napon belül vissza kell juttatni. Kölcsönzési
díjak külön táblázatban találhatóak.

15.

SZANKCIÓ: Mindezek érdekében, aki a házirend bármely pontja ellen vét, az 3
hónapon belül, ismételt rend megszegése esetén 12 hónapon belül nem szervezhet
rendezvényt a területen.

Budakalász, 2015. október 15.
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