
Stage Dolls Go-Go bár
Táncosokra vonatkozó szabályok

1.  A táncosoknak munkakezdéskor minden esetben be kell  fizetniük a  40$ napi munkavállalási 
díjat,  valamint az útlevélben szereplő adataikkal és aláírásukkal írásban be kell jelentkezniük a 
DJ-nél, amint belépnek a bárba.  Kizárólag a pénz befizetése és a bejelentkezés után kezdhető 
meg a munka.

2.  Kábítószereket, illetve bármilyen más illegális anyagot, eszközt szigorúan TILOS a bár 
területére behozni. Akit tetten érünk azt azonnal elbocsátjuk és rendőrségi feljelentést teszünk 
ellene. Ez a szabály vendégekre is vonatkozik.

3.  A táncosoknak  hetente  legalább  5  napra  be  kell  jelentkezniük  dolgozni.  A táncosok  nem 
változtathatják  meg  önhatalmúlag  a  munkanap,  illetve  munkaidő  beosztásukat.  Az  esetleges 
módosításokat minden esetben a menedzserrel előre egyeztetni kell.

4. A táncosok munka közben nem mehetnek el a vendégekkel, nem mehetnek ki az autókba és 
nem nyújthatnak szexuális szolgáltatást a vendégeknek!

5. Az épület emeletén idegenek nem tartózkodhatnak. 

6. A táncosok csak előzetes engedéllyel hagyhatják el a bárt a munkaidő letelte előtt. Az engedély 
nélküli távozás elbocsátást vonhat maga után.

7. A klub érdekében a menedzser vagy a tulajdonos által kiosztott feladatokat haladéktalanul végre 
kell hajtani. A feladatok el nem végzése esetén a munkavégzés joga felfüggesztésre kerül.
 
8. A 21 év alatti táncosoknak karszalagot kell viselniük. Az alkohol fogyasztáson ért 21 év alatti 
táncosokat azonnal elbocsátjuk és a rendőrséget értesítjük. Ugyanez vonatkozik a karszalagot 
eltávolító táncosokra is.

9.  Az épületben tilos a dohányzás. Dohányozni  csak az épületen kívül, utcai ruhába öltözve 
szabad. A tiltott helyen történő dohányzás büntetése első alkalommal 250$, második alkalommal 
500$, harmadik alkalommal 1000$. Ha a bárt megbüntetik, az elkövető köteles a büntetést kifizetni. 
New  Jersey  Állam  törvényei  tiltják  a  dohányzást  bárokban  és  éttermekben.  A  tilalom 
megszegői ellen rendőrségi eljárás is indul!



10. A színpadot tilos elhagyni a tip (borravaló) begyűjtése céljából. A műsor befejezése után lehet 
a tipeket begyűjteni.

11. Az öltözőt tisztán kell tartani! Élelmiszert és személyes tárgyakat az öltözőben hagyni tilos. A 
bár nem vállal felelősséget az elveszett tárgyakért.

12.  A táncosok  nem  veszekedhetnek  egymással.  A veszekedést  nem  toleráljuk.  Nézeteltérés 
esetén azonnal a menedzserhez vagy a tulajdonoshoz kell fordulni, ezért vannak jelen.

13. A privát tánc fülkékben csak a szabályokat betartva szabad táncolni. A szabályokat be nem 
tartó táncosoknak azonnal fel kell öltözniük utcai ruhába és el kell hagyniuk a bárt. Az asztali tánc 
ára zeneszámonként 20$, amit a vendég előre köteles kifizetni. 

14. Vendégeknek és idegeneknek a konyhába belépni TILOS.

15. A táncosok nem mászhatnak fel az italhűtőkre és a bárpultra (tip begyűjtése céljából sem!). Ez 
higiéniai okokból tilos, mivel élelmiszert is felszolgálunk.

16. A táncosok nem vehetnek át tipet (borravalót) a pénztárgép közelében.

17. A táncosok nem villanthatnak tánc illetve tip begyűjtés közben! Tilos átlátszó ruhát viselni! Ez 
törvényen alapuló szabály, megsértése esetén akár a bárt is bezárhatják! A táncosok melleiket 
és intim testrészeiket mindig kötelesek eltakarni! A tilalom megszegőit azonnal elbocsátjuk.

18. A vendégekkel kapcsolatos esetleges vitákat tilos saját kezűleg "intézni". Minden ilyen esetben 
a biztonsági őr, a menedzser vagy a tulajdonos segítségét kell kérni, akik az ügyet rendezni fogják. 

19. Az épületet kizárólag utcai ruhában szabad elhagyni.

20. A Stage Dolls Go-Go bár a táncosok bevételeiből (tip, privát tánc, italfogyasztás után kapott 
jutalék) nem von le semmit, ezek teljes egészében a táncost illetik.

21. A táncosok itt tartózkodásuk ideje alatt kötelesek az Amerikai Egyesült Államok, valamint New 
Jersey Állam törvényeit maradéktalanul betartani.

Alulírott  .......................................................................................  elolvastam,  megértettem  és 
magamra nézve kötelezően elfogadom a fenti szabályokat. A szabályok a táncosok, a dolgozók és 
a bár biztonságát szolgálják, ezért tudomásul veszem, hogy a szabályok be nem tartása a Stage 
Dolls Bárban történő munkavégzési jogom megszűnését vonhatja maga után.

Dátum: ..............................................

http://www.facebook.com/stage.dolls.bar
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