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INspirál Ideiglenes Különleges Feltételek,  
 Általános Működési Szabályzat továbbra is érvényes, ahol a Különleges Feltételek 
másképp nem rendelkeznek 

170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet * értelmében az INspirál Cirkuszközpont 
működése részlegesen újraindul. A használatra minden 18 évét betöltött jogosult, aki az 
Átmeneti Működési Űrlapot kitöltötte és a 10.000 forint naptári hónapra vonatkozó tagsági 
díjat befizette vagy valamelyik tag által tartott magánórán, kiscsoportos órán vesz részt, 
vagy valamelyik tag felügyelete alatt gyakorol, próbál. Amennyiben a tag nem tartja be a 
szabályzatban foglaltakat, úgy ez a joga bármikor visszavonható, a befizetett díj térítése 
nélkül. Az Inspirál a teremhasználati lehetőségen kívül más szolgáltatást nem nyújt, 
nincsenek fizetett dolgozói, a terek rendben tartása a tagok közös felelőssége. 

Mivel ez a rendszer kísérleti, a vírushelyzet is folyamatosan változik, mi is fenntartjuk a 
változtatás jogát. Változás esetén e-mailen a regisztrált tagoknak és a facebook csoportban 
is tájékoztatást adunk. 

● Teremhasználati, foglalási szabályok:  
○ az Átmenet Működési Űrlap kitöltése kötelező!!!  
○ ezt követően foglalni e-mailben az inspiralcircus@gmail.com címen kell, a 

visszaigazoló e-mail megérkezésével válik a foglalás érvényessé, foglalás 
nélkül az Inspirál NEM vehető igénybe. 

○ a foglalás a teremfoglalások naptárba bekerül, innentől számít érvényes 
foglalásnak:  https://info496346.wixsite.com/inspiral/teremfoglalas 

○ Egyidőben maximum három termet lehet használni: ez a zöld terem, a légtér 
és nagy terem üzemelnek. A kistermet szellőztetési okokból most nem 
hasznájuk. 

○ Termenkénti maximum foglalás: légtér és zöld terem 12 fő, nagy terem 
20 fő  

○ Vannak zárt és nyitott foglalások: a nyitott mellé be lehet társulni, a zárt a 
teljes termet veszi igénybe 

○ Kérlek pontosan érkezz és távozz. 
○ Nincs nyitvatartási idő, bármikorra lehet termet foglalni, de kérjük legyünk 

figyelemmel a szomszédokra, a naptárban bejegyzett csendes idősávokat 
szigorúan tartsuk be. 

○ kérlek mondd le ha mégse tudsz jönni! 
○ veszélyes dolgot egyedül ne gyakorolj! 
○ a konyha kávé, tea készítésére étel felmelegítésére használható. Ne felejts el 

adományt bedobni, ha fogyasztasz a kirakott dolgokból. Kérlek mindig rögtön 
mosogass el magad után és ne hagyj ott ételt, italt, dobozt, kulacsot!!! 

○ Magánóra a tanár teljes felelősségvállalása mellett lehetséges. A tanítványok 
magánórán kívül csak tagsági szerzését követően gyakorolhatnak. 

○ Edzőpajtás jegyet azok válthatnak, akik valamely megnevezett tag 
felügyelete mellett, a taggal egy időben tartózkodnak az INspirálban és az 

- 1500 forintos alkalmi jegyet megfizették  
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- regisztrációs formot kitöltötték: 
https://forms.gle/wtC6dzBQhC8Jwp7p8 

- a helyszínen az egyéni felelősségvállalási lapot kitöltötték, aláírták 
 
 

● Kulcs, bejutás, vagyonvédelem:  
○ A kulcsosoknak is KELL termet foglalni! 
○ A kulccsal nem rendelkezők számára kulcsszéfet szerelünk fel 2 db kulccsal, 

az egyik kulcs minden esetben a kinti kulcsszéfben, a másik a recepciós 
pulton kell, hogy legyen, hogy a ki és bejárás is biztosítva legyen 

○ Megérkezés után zárd be az ajtót belülről (és vedd ki a kulcsot a zárból) 
mivel nincs recepciós és nem lehet foglalás nélkül használni a termeket 

○ Amikor elmész, zárd be az ajtót és rakd vissza a kulcsot a széfbe 
○ sem a kód sem a kulcs nem ruházható át másra 

 
● Fizetés módja, tagsági díj:  

○ a havi tagsági díj összege 10.000 forint és naptári hónap szerint kell fizetni 
○ a bejáratnál kihelyezett borítékokba pontosan kiszámolt készpénzzel, 

névvel ellátva a kihelyezett dobozba bedobva 
○ számla igénylés esetén írd rá a borítékra a számlázási címet, a számlát 

elküldjük e-mailben 
○ a hónap első alkalmán be kell fizetni a bérleti díjat 
○ Magánóra díja 1000.- forint/ fő, aminek fizetése is a kihelyezett borítékokkal, 

a tanár és a tanítványok nevének feltüntetésével történik az óra után 
közvetlenül 

○ Az alkalmi gyakorlás vagy próba ‘edzőpajtás’ jeggyel lehetséges, aminek az 
összege 1500.- forint/ fő/ alkalom, aminek fizetése is a kihelyezett 
borítékokkal, a gyakorló és a felelős tag nevének feltüntetésével történik 

 
● A vírushelyzet miatti higiéniai intézkedések: 

○ Moss kezet érkezéskor (ha van rá módod biciklivel vagy autóval közlekedj) 
○ A konyha tisztán tartása most különösen fontos! Mindig mosogass el magad 

után!!! 
○ tervezd úgy az edzési idődet, hogy az utolsó 15 percben a ‘takarítási és 

fertőtlenítési protokollt’ követve szellőztess és takaríts magad után. Végül 
ne felejtsd el aláírni a takarítási ívet. 

○ a kistermet szellőztetési okokból nem használjuk 
○ karbantartási és takarítási munkákat is csak a foglalási időkön kívül végzünk 
○ ha felmerül a gyanú vagy bebizonyosodik, hogy covid‘19 fertőzött vagy ne 

gyere gyakorolni és értesítsd az inspirált e-mailben az 
inspiralcircus@gmail.com címen 
 

● Kommunikáció, döntéshozatal: 
○ Mivel ez a rendszer kísérleti, a vírushelyzet is folyamatosan változik, mi is 

fenntartjuk a változtatás jogát. Változás esetén e-mailen a regisztrált 
tagoknak és a facebook csoportban is tájékoztatást adunk. 
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○ a tagoknak létrehoztunk egy zárt facebook csoportot (INspirál Quarantraining) 
○ Fontos a folyamatos kommunikáció, kérlek napi szinten kövesd ezeket a 

csatornákat 
○ mindenképpen jelezd, ha megérkezéskor nem megfelelő állapotban találtad a 

termet az átmeneti működés zárt facebook csoportjában  
○ Az átmeneti működés megbízott vezetője Zoletnik Zsófia, ezért a napi 

döntések az ő hatáskörébe tartoznak, két másik megnevezett taggal 
konzultálva hoz döntést 

○ on-line terem foglalási rendszeren is dolgozunk, aminek tesztelését 
hamarosan elkezdjük. Ehhez megértéseteket, segítségeteket és türelmeteket 
kérjük!  

 
 
 
 
INspiral Temporary Special Requirements,  

the General Operation Regulations are still valid, where the Temporary Special 
Requirements do not override them 

Due to the 170/2020. (IV. 30.) Gov. Regulation * Inspiral is partly opening again. 
Every grown up, who filled in the Temporary Operation Form and paid 10.000HUF per 
month membership or is taking part in the private class of a member, or is a ‘trainingbudy’ of 
a member, is permitted to use the INspiral. This right can be withdrawn if the member is not 
following the regulations. There will be no refunds in case of violations. INspiral has no paid 
workers and is not providing any services except for the space. Consequently the operation 
and functions are a shared responsibility of the members. 

This operation is experimental, the pandemic and the government regulations are 
also changing, so we reserve the right to change the conditions. In case of change we will 
send emails and post in the closed facebook group. 

● Room booking, rules for using the space:  
○ Filling out the Temporary Operation Form is compulsory!  
○ Booking rooms is compulsory, do not use the inspiral without having booked a 

room!  
○ For booking a room for a specific time slot contact  inspiralcircus@gmail.com.  
○ Booking becomes valid when you receive an answer.  
○ the booking will show up in this calendar: 

https://info496346.wixsite.com/inspiral/teremfoglalas 
○ 3 rooms can be used simultaneously:  

- green room 
- aerial space 
- big room 

○ maximum people in space: aerial space / green room 12 ppl, big room 
20 pl  
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○ There are open (light colours) and closed (dark colours) booking, you can join 
the open ones, but the closed ones use all the space 

○ we have no limitation in the opening hours, but please keep be 
considerate of the neighbours, keep it down in the silent timeslots 

○ cancel your booking if you can not make it 
○ don’t practise dangerous things on your own! 
○ The kitchen can be used for making tea and coffee, warm up your meal. 

There is chocolate too! Don’t forget to donate!! Always wash your dishes 
immediately. Don’t leave food, drinks, pots, bottles behind. 

○ You can give private classes, but teachers are responsible for all their 
students. The students can only practise outside of class if they become 
members 

○ under-aged students:  
- can not purchase memberships 
- can only come for private classes 

 
● Key, getting in, safety of property:  

○ People with keys ALSO have to book the room  
○ for those without key a key locker is installed outside of the door 
○ you will get the code by email when you submit your booking 
○ close the space from the inside when you arrive! (take out the key after) 

■ We will not have a receptionist and we do not want people dropping in 
for training! 

○ lock the door when you are leaving and put the key back to the locker 
○ do not give the key, nor the code of the locker, to anybody 

 
● Payment, membership:  

○ the monthly membership is 10.000 forints 
○ Please put the money into an envelope with your name on it and throw it into 

the box at the reception. There will be envelopes provided for you 
○ if you require a receipt, write the name and billing address on the envelope, 

you can pick it up again at the reception on your next visit 
○ don’t forget to pay on your first training of the month 
○ monthly memberships are always from the 1. to the last day of the 

month! 
○ after the private classes the teacher has to give 1000HUF per student,  

■ place it in an envelope with your and the students names on it 
■ throw it in the box 

○ ‘training buddy’ ticket is 1500 HUF and allows anyone to use the space with 
a member at one occasion 

■ place it in an envelope with your and your ‘training buddy’ members 
name 

■ fill in the registration form online: 
https://forms.gle/wtC6dzBQhC8Jwp7p8 

■ fill in the responsibility form on site on your first visit 
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● Extra health regulations because of the pandemic:  
○ Wash your hands when you arrive 
○ Try to bike or take your car instead of using public transport 
○ Keep the kitchen extra clean and tidy. Always do your dishes! 
○ Plan your training so you have 15 minutes at the end of your time for airing 

the space and cleaning 
■ follow the cleaning manual!  
■ sign the list after you finished. 

○ if there is any chance that you are infected with covid-19, do not visit the 
Inspiral and immediately report it via email to inspiralcircus@gmail.com 
 

● Communication, decision making 
○ This operation is experimental, the pandemic and the government regulations 

are also changing, so we reserve the right to change the conditions. In case 
of change we will send emails and post in the closed facebook group. 

○ closed facebook group for communication: INspiral Quarantraining 
○ regular communication is vital, please follow the facebook group and read 

your emails daily 
○ report if you found the room in a bad condition 
○ the responsible leader for this temporary operation is Sophie Zoletnik, in any 

questionable situation she will consult with  two members and make a 
decision 

○ we are working on a new online booking system, soon we will start the testing 
phase, we are asking for your patience and understanding 
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