HÁZIREND
A társulatok kötelezettségei
1) Minden SÍN-ben próbáló társulat köteles a SÍN Kulturális Központot támogatóként feltüntetni minden olyan
nyomtatott és digitális sajtó és média-megjelenésekor – pl. plakátokon, szórólapokon, online megjelenéseken,
rádió és televízió interjúkban –, amely a SÍN-ben próbált előadással kapcsolatos.
A SÍN logója letölthető itt: http://sinarts.org/probahely/foglalas-es-hazirend/
2) Amennyiben a próbátok során a táncszőnyeget a normál működésnél jobban igénybe veszitek, úgy kérjük, a
próba után takarítsatok ki.
3) A próbatermekben és az épületben díszlet és kellék csak külön előzetes engedéllyel hagyható (mi, hol,
meddig). A tárolt eszközökre ki kell írni, hogy melyik társulat tulajdona. Az itt hagyott eszközökért felelősséget
nem vállalunk.
4) Ha kárt okoztok a ház berendezéseiben, kérjük, jelezzétek. Az okozott kárt meg kell téríteni.
5) A próbatermekbe állatot bevinni tilos.
6) A próbatermekbe ételt, italt (kivéve vizet) bevinni tilos.
7) Az előtéri hűtőben tárolhattok ételt és italt, de az ott hagyott ételeket minden hétfő reggel kidobjuk.
8) Kérjük, a próbaterembe ne vigyetek be az előtérből semmilyen bútort.
9) Távozáskor zárjátok be a próbaterem és az előtér ablakait és az ajtókat, illetve oltsátok le a lámpákat a
termekben, az előtérben és az alagsorban is.
10) Az épületben a dohányzás a magyar jogszabályok szerint tilos.

A próbatermek nyitva tartása
11) A SÍN Kulturális Központ próbatermei heti 7 napon, napi 14 órában, reggel 9 órától este 23 óráig állnak a
társulatok rendelkezésére, illetve külön egyeztetés alapján ennél korábbi és későbbi időpontban is – erre
vonatkozó igényeiteket, kérjük, foglaláskor feltétlenül jelezzétek.
A próbaterem-foglalás módja
12) A
próbatermek
foglalhatóságát
mutató
táblázatok
a
honlapról
érhetők
el:
http://sinarts.org/probahely/foglaltsagi-tablo/
13) Foglalási igényeteket a studio@sinarts.org e-mail címre küldjétek.
14) Foglalási igényetekhez mellékeljétek a honlapról letölthető „próbaterem igénylő munkalap” kitöltött
példányát.
15) Az igények jóváhagyása a beérkezés sorrendjében történik, tehát nem automatikus és nem garantált. A
beérkező igényeket munkaidőben kezeljük, és válasz e-mailben értesítést küldünk róla. (Az érkezési sorrend
alól kivételt képeznek a SÍN saját projektjei, amelyek elsőbbséget élvezhetnek.)
16) Termeket 1 hónapra előre tudtok igényelni. Azaz egy hosszabb próbafolyamat esetén folyamatos egyeztetés
szükséges, így igyekszünk több társulatnak azonos esélyeket biztosítani.
17) Próba megkezdése előtt, kérjük, a honlapon ellenőrizzétek, hogy melyik próbaterembe van a próbátok kiírva,
mert a termek beosztása röviddel a próbátok előtt is megváltozhat.
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Bejutás az épületbe
18) Az épületbe való bejutás 9:00 és 23:00 óra között kódszámmal lehetséges a Gyutacs utcai főbejáraton
keresztül. A fenti időszakon kívül kulcs szükséges a bejutáshoz.
19) A próbaterem foglalásakor elküldjük a bejárati ajtó kódszámát. A kódot osszátok meg a próbaterem
használóival, de a kódot kezeljétek bizalmasan. A kód által tudjuk nyomon követni, hogy kik járnak az
épületben – minderre biztonsági szempontból van szükség. A kódot a próbaidőszak végén letiltjuk.
20) Az épület kulcsát az ESMA főépületének portáján, a Fáy utca 20. alatt azok tudják felvenni, akiknek a nevét
előzetesen a SÍN vezetősége leadta. A porta a sorompó mellett balra található. Mielőtt először használjátok a
próbatermet, a studio@sinarts.org e-mail címre írjátok meg annak a nevét, akit szeretnétek, hogy felvehesse a
kulcsot.
21) Amennyiben ti vettétek fel a kulcsot, kérjük, akasszátok fel a faliújságon található szögre. Ha más vette fel a
kulcsot, távozáskor ti is ezen a szögön találjátok meg.
22) Amennyiben nem találjátok a helyén a kulcsot, úgy menjetek el a Fáy u. 20. szám alatti portára, és vegyétek fel
a bezáráshoz.
23) Távozáskor ellenőrizzétek, hogy csak ti vagytok-e az épületben, és amennyiben utolsóként végeztek, zárjátok
be kulccsal a főbejáratot, és a kulcsot adjátok le a Fáy u. 20. szám alatti portán.
24) Kérjük, figyeljetek arra, hogy az ablakok zárva, a villanyok lekapcsolva legyenek az összes stúdióban,
valamint, hogy távozáskor senkit ne zárjatok be az épületbe.

Foglalások lemondása, módosítása és késés
25) A próbaterem-foglalások lemondása kizárólag e-mailben történhet a studio@sinarts.org e-mail címen
keresztül.
26) Foglalásokat a lefoglalt időpont előtt 72 órával lehet következmények nélkül lemondani vagy módosítani.
27) A következő eseteket kezeljük kiemelten:
a) amennyiben az igényelt és jóváhagyott időszakot megelőző 72 órán belül mondjátok le, vagy módosítjátok
a foglalást, vagy
b) lemondás és módosítás nélkül nem jelentek meg, vagy
c) 30 perccel a lefoglalt próba időpontja után érkeztek meg a SÍN-be.
28) Amennyiben időben történő lemondás, illetve módosítás nélkül nem jelentek meg a próbán, úgy
fenntartjuk a jogot, hogy az adott próbafolyamatra való foglalásaitokat töröljük, és más társulat számára
biztosítunk helyet.

A SÍN Kulturális Központ a fenti szabályok szerint ingyenesen bocsátja próbatermeit független tánc- és színházi
társulatok rendelkezésére. Az ingyenesség alól kivételt képeznek azok a társulatok, akik a SÍN Kulturális Központnál
több minisztériumi működési támogatással rendelkeznek; azok az előadások és projektek, melyek célja
profitorientált produkciók létrehozása; valamint olyan workshopok, ahol a szervezők a résztvevőktől részvételi
díjat szednek.
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