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Kedves Szülők!  

 

A Házirend ismerete és betartása azért fontos, hogy a tornán belül és kívül minden gyermek 

biztonságosan és vidáman tölthesse el az idejét.  

 

A Budai Tornász Műhely (röviden BTM) minden tornásza kulturált, udvarias és segítőkész 

magatartással tartsa be mindenkor: 
•  a társadalmi együttélés szabályait, 

•  viselkedjen méltóan a BTM és a befogadó iskola jó hírnevéhez,,  

•  óvja saját és társai épségét és a közösség tulajdonát, 

•  védje a BTM-ben és a befogadó iskolában lévő természeti és épített értékeket!  

  

A BTM RENDJE: 

 

Átöltözés a tornák előtt:  

Csak az erre fenntartott öltöző helyiségekben (iskolások külön öltözőkben, óvodások a lány öltözőben; 

kivéve: felújítások alkalmával). 

Gyülekezés a tornák előtt:  

Helye: az iskola aulája (zsibongó) a terem előtt. A tornásznak a torna kezdete előtt legalább 10 perccel 

már a teremnél kell várakoznia szülői felügyelettel (Kivéve: minden hónap első tagdíj befizetéses 

torna napján, amikor érdemesebb hamarabb érkezni). A szülői felügyelet iskolásoknál nem kötelező.  

A folyosókon rohangálni, hangoskodni nem szabad, mivel balesetveszélyes, és zavarja az iskolában 

dolgozókat! 

Bemenetel a tornaterembe:  

A szertornaterembe csak az oktató engedélyével lehet belépni! A terem ajtaját a tornák alatt zárva 

tartjuk. A beszoktatás rendjét kérjük betartani (infó: budaitornasz.hu)! 

Viselkedés a tornateremben: 

A terembe lépés után a gyermek köteles az oktató által közölt helyet elfoglalnia. A foglalkozás alatt 

óvnia kell saját és társai épségét és a közösség tulajdonát. A terem házirendjét be kell tartania! 

Öltözet a tornateremben: 

A foglalkozásokon csak az előírt tornafelszerelésben lehet részt venni: lányoknak tornadressz, fiúknak 

póló vagy trikó és tornanadrág. Tornacipő vagy papucs csak a folyosón ajánlott.  

Tilos a foglalkozásokon ékszerek, divatcikkek, valamint az életkornak nem megfelelő öltözékek és 

kozmetikai szerek használata! 

Szülői várakozás:  

A szülők várakozási helye a torna előtt és azt követően: aula (zsibongó).  

Teendők a tornák után: 

A torna után a tornász szülői kísérettel köteles az öltözőbe menni, majd az iskolát mihamarabb 

elhagyni. Tagdíj befizetése és egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése a torna után már nem 

lehetséges, kivéve, ha a torna vezetője (Zsé bácsi) engedélyezi. 

Tagdíj:  

Minden hónap első torna napján esedékes a havi tagdíj befizetése: iskolásoknak 10 000 Ft/hó 

            óvodásoknak 8 000 Ft/hó  

 

A fizetéssel és betegséggel kapcsolatosan kizárólag a BTM vezetőjéhez (Csirkés Zsolt) lehet fordulni! 

 

Mottónk a gyermeke felé: 

„Érezd jól magad!” 

  


