
A PULZUS TÉR A TIÉTEK IS

A 2021-ben felújított Pulzus-tér közösségi térként működik Kolozsváron a Mărginașă utcában.
Elsődleges célja keresztény programok számára otthont biztosítani, de az idők során nyitott volt
egyéb rendezvények befogadására is. Az 45 m2-es terem naponta sokféle eseménynek ad otthont:
gyűléseknek, képzéseknek, kisebb előadásoknak, konferenciáknak és akár jókedvtől hangos családi
összejöveteleknek is, úgy mint születésnapok, eljegyzések, keresztelők stb. A tér igénybe vehető
előre egyeztetett feltételek szerint.

ÁRKATEGÓRIÁK:

1. EGÉSZ NAPOS HASZNÁLAT, a Pulzus munkatársai takarítanak – 250 RON
2. RÖVID, NÉHÁNY ÓRÁS FOGLALÁS, a Pulzus munkatársai takarítanak – 150 RON

Étkezés lebonyolításához ajánljuk a szemközti teremben működő Chef’s Home
szolgáltatásait.

Foglalások:                                                                    Koncz Dorottya

e-mail: dorottya@pulzus.ro
telefonszám: 0746623240

PULZUS TÉR SZABÁLYZATA

A PULZUS TÉR minden használója köteles betartani a jelen szabályzatban foglaltakat. A
bérlő kötelessége a szabályzatról tájékoztatni a terem használóit.

● Kérünk, hogy minden teremhasználat előtt egyeztess velünk időpontot!
● Amennyiben autóval jössz, ne a Marginasa 42 szám alatt parkolj, a kijelölt helyek belső

használatra vannak. Ezt az utca tetején található parkolóban teheted meg. A linkre kattintva
megtalálod ennek a pontos helyszínét.

● Őrizd meg a terem rendjét és tisztaságát, mosogass el magad után.
● A konyhai eszközök rendelkezésedre állnak, kérünk vigyázz az épségükre és takarítsd ki

őket a használatuk után.
● Kérünk vigyázz a tér minden berendezési tárgyára. Amennyiben megrongálódott valami az

ittléted alatt, fontos, hogy ezt jelezd nekünk. Ezen károkért te felelsz.
● A térben található tárgyak a Pulzus tulajdonát képezik. Kérünk, hogy ne vigyél el semmit

megkérdezés nélkül.
● Légy tisztelettel a ház lakóira és a keresztény értékrendre, kérünk korlátozd a zajszintet és

kerüld a kiabálást, hangoskodást. A csendóra (22:00 óra) betartását kérjük!
● A teremhez az alagsorban található mosdó tartozik, kérünk más szinteket nem igénybe

venni.
● A teremben dohányozni tilos! Ezt kint, a házhoz felvezető lépcső mellet, a dohányzásra

kijelölt helyen tudod megtenni, jobb oldalon.
● Vigyázz, ne hagyj itt semmilyen személyes tárgyat, a megőrzéséért nem felelünk!

https://www.facebook.com/Chefs-Home-Freedom-Garden-Transilvania-100834401640961
https://goo.gl/maps/Lk9XJi3kNm55tXCX9


! Termünk karbantartását és tisztítását a pandémiára vontakozó higiéniai szabályoknak
megfelelően végezzük!

Mivel a Covid-19 vírus ismét elterjedőben van, felelősségét érezzük meghatározni a Pulzus
téren belül bizonyos, az egészségünket védő szabályokat (Pulzus programokon kötelező, külső
összejöveteleken melegen ajánlott):

1. 10 fős, vagy annál nagyobb létszámú összejövetel esetén kötelező az oltásigazolás
(második oltás, eltelt utána legalább 10 nap) vagy a 24 óránál nem régebbi negatív
gyorsteszt felmutatása.

2. Amennyiben a 10 fő alatti létszám esetén nem mutatnak fel a résztvevő egyének
oltásigazolást vagy 24 óránál nem régebbi negatív gyorstesztet, a maszk hordása és a
távolságtartás kötelező.

3. 12 éven felüli résztvevőktől elkérhető a gyorsteszt.
4. A fenti szabályok betartásáért a megbeszéléseket, alkalmakat szervező

projekt-koordinátorok felelnek. Az ő feladatuk megszervezni az oltásigazolás és az
érvényes gyorsteszt ellenőrzését.

Érvényes szeptember 28-tól kezdődően, még nem tudjuk meddig. Számunkra sem kellemes ez
a helyzet, viszont ami rajtunk múlik, azt ezen szabályok betartásával megtehetjük és
hozzájárulhatunk a vírus visszaszorításához. A továbbiakban áldott együttlétet kívánunk!


