A FIBI SMINKISKOLA HÁZIRENDJE
KEDVES FOGYASZTÓINK!
A FIBI SMINKISKOLA (továbbiakban: Szolgáltató) jelen házirendje a
sminktanfolyamokra vonatkozó kötelező részvételi és magatartási
szabályokat tartalmazza. A Szolgáltató és a Fogyasztó közötti jogviszonyból
eredő jogokat és kötelezettségeket az Általános Szerződési Feltételek
tartalmazzák.
A sminktanfolyam helyszíne: 1137 Budapest, Katona József u. 3. földszint
I. BELÉPÉS A SMINKTANFOLYAMRA
1./
Sminktanfolyamainkon érvényes jelentkezés esetén lehet részt venni.
2./
Sminktanfolyamainkon 16. (tizenhatodik) életévét be nem töltött személy
nem vehet részt.
3./
Sminktanfolyamainkon mindenki saját felelősségére vehet részt.
4./
A ruhatárban elhelyezett tárgykért, értékekért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget. A ruhatár díjmentesen vehető igénybe.
5./
Sminktanfolyamainkon az oktatáshoz illő megjelenés szükséges.
6./
Tilos a sminktanfolyam területére a 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben –
meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
A korlátozás alá eső tárgyakkal a Fogyasztó a rendezvény területére nem
léphetbe.
7./
A sminktanfolyamra állat, illetve egyéb házi kedvenc nem léptethető be.

8./
Sminktanfolyamunk helyszíne nem akadálymentesített.
II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
1./
A Fogyasztó a sminktanfolyam alatt az általános normákat betartva köteles
viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és jelen házirendnek
megfelelően.
A Fogyasztó köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól,
közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét,
egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Fogyasztó
köteles a sminktanfolyam helyszínét, az eszközöket, berendezéseket
rendeltetésének megfelelően használni, illetve fokozottan köteles az értékek
megóvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. Bárminemű
rongálás vagy lopás rendőrségi feljelentést von maga után.
2./
A dohányzás csak a kijelölt helyen (erkély) szabad. Tisztelettel megkérjük
dohányzó Fogyasztóinkat, hogy a tisztaság fenntartása érdekében a
csikkeket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve a szemetesekbe
helyezzék.
3./
A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a sminktanfolyamokról hang- és
képfelvételt készíthet a Szolgáltató. Ennek megfelelően a Fogyasztó a
sminktanfolyamokon történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának,
megjelenésének, rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett
beleegyezésével nevesíthető.
Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője, időben és
felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási
jogosultságot szerez.
Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Fogyasztó nem jogosult igényt
vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben.
4./
A sminktanfolyam területén a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye
hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység
folytatása.

5./
Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.)
esetén Fogyasztóink kötelesek pontosan betartani a Szolgáltató utasításait.
6./
A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a sminktanfolyamon video- vagy
fényképfelvételt készíteni kizárólag a Szolgáltató előzetes, írásos
engedélyével lehet. Tilos a sminktanfolyamra vonatkozó negatív kritika
vagy vélemény nyilvános (facebook, instagram, egyéb fórum)
megjelenítése.
7./
A Szolgáltató távozásra szólíthatja fel azt a Fogyasztót, aki beszélgetéssel
vagy hangos viselkedéssel a sminktanfolyamot zavarja.
8./
A sminktanfolyam helyszínén elhagyott tárgyakért a Szolgáltató nem vállal
felelősséget.
A fentiek a Házirend szabályai. Az a Fogyasztó, aki a jelen házirendet
megsérti, figyelmeztetés után kiküldhető az oktatásról. A házirend
megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet
megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend
megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy
a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi
felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.
A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt Fogyasztóink
közreműködését!
Kedves Fogyasztóink, együttműködésüket előre is köszönjük, és egyben
örömmel várjuk Önöket sminktanfolyamainkra!
Jó tanulást kívánunk!
Budapest, 2019. április 01.
Fibi & csapata

