AOSZ30 – SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP
AKADÁLYMENTESÍTÉSI INFORMÁCIÓK
Kedves Autista Társunk, kedves Szülő, Hozzátartozó!
Az AOSZ fennállásának 30. évfordulója alkalmából szakmai és családi napunkat idén az
Andrássy Élményközpontban rendezzük meg. Ebben a dokumentumban szeretnénk megosztani
minden fontos információt, hogy felkészülten érkezzenek vendégeink a rendezvényre. Kérjük,
alaposan tájékozódjatok, kérdéseitekkel keressetek minket az info@esoember.hu címen.
Az esemény helyszíne és időpontja:
2018. december 01-én, 10-17 óráig,
Andrássy Élményközpont, 1061 Budapest, Andrássy út 39.
Az esemény programját az alábbi linkre kattintva lehet elolvasni: www.aosz.hu/aosz30
A programban olvasható előadások, beszélgetések az Andrássy Élményközpont Lotz termében
lesznek. A Lotz terem a bejárattal szemben található, mozgólépcsővel lehet megközelíteni.
A várható nagy létszám miatt sorbanállásra és rövidebb várakozásra lehet számítani. A terem a
regisztrációnál kapott karszalaggal közelíthető meg. A helyszínen AOSZ logós és fehér Kontakt
feliratú pólóban lesznek munkatársaink, akiktől szükség esetén segítséget kérhetsz.
Ruhatár:
A helyszínen a ruhatárat 200 ft-ért tudod igénybe venni, a ruhatárban korlátozott számú férőhely
van.
Mosdók:
A rendezvény teljes helyszínén:


korlátozott számú mellékhelyiség van,



a mellékhelyiségekhez lifttel lehet lejutni,



amikor a lift ajtaja kinyílik, akkor egy előtérbe érkezel, ahonnan csak a
mellékhelyiségek nyílnak,



a mellékhelyiségektől szintén csak lifttel lehet visszajutni.

Étkezés, italok:
A rendezvény keretében ingyenesen az alábbi ételek és italok lesznek elérhetőek a program
szerinti időpontokban:


érkezéskor sajtos és tepertős pogácsák lesznek a Lotz erem több pontján,



11 órától a Lotz teremben sajtos és sonkás szendvicseket és üdítőket (Coca cola, Fanta,
Sprite, szénsavas és szénsavmentes víz, kávé) helyeznek el a terem bal sarkában
található asztalokra. A szendvicsekből glutén- és laktózmentes termékek is készülnek,
ez munkatársainktól elérhető azoknak, akik a regisztrációkor ezt jelezték,



13 óra körül születésnapi torta érkezik a Lotz terembe csokis keksz ízben, és korlátozott
mennyiségben „mindenmentes” paleo csokitorta is elérhető lesz.

Az Andrássy Élményközpont Tudományos Játszóteréről
Hogyan lehet a Tudományos Játszótér élménytermeinek szolgáltatásait igénybe venni?
Az
élménytermekbe
jegy
vásárlásával
lehet
bejutni.
Az
árakról
a
https://www.andrassyelmenykozpont.hu/ oldalon tájékozódhatsz. Aki AOSZ kártyával
rendelkezik és azt felmutatja, az az ott feltüntetett árakból 20% kedvezményben részesül,
valamint az autista személyt kísérő személy ingyenesen mehet be autista családtagjával. Ezért
kérjük, hogy az AOSZ kártyátokat hozzátok magatokkal. A rendezvény helyszínén büfé is
elérhető, ahol egyéb élelmiszereket és italokat lehet vásárolni.
Milyenek az élménytermek?
Az élménytermekről kérjük, hogy tájékozódjatok a helyszín weboldalán, sok kép és video
mutatja be, hogy mire számíthattok: https://www.andrassyelmenykozpont.hu/
Fontos tudnivalók!
Ha szeretnéd az élménytermek szolgáltatásait autista családtagoddal igénybe venni, akkor az
alábbiakat fontos tudnod:


az élménytermekben sötét van, halk zene, halk hanghatások vannak, melyek
összhangban vannak a fényhatásokkal,



6 élményterem van, az élménytermek egymásba nyílnak, csak visszafelé, vagy a
kiállítás végén tudsz kijönni,



a Future Park élménytermei a rendezvény ideje alatt is mindenki számára nyitva vannak,
tehát nem autista személyekkel is találkozhatsz, az élménytermek sok vizuális ingert
nyújtanak,



az élménytermekben több helyen tükörfal található, ezt a közlekedés, tájékozódás
szempontjából fontos figyelembe venned,



a kiállítás szintjei között lifttel, vagy mozgólépcsővel lehet csak közlekedni,



az élménytermekben a tudományos játszótér munkatársaitól lehet a játékokhoz
technikai segítséget kérni, az élménytermekben autizmus ismeretekkel bíró segítők
lesznek, akik gyermekekre nem fognak vigyázni, csak segítik a közös játékot,



a rendezvény és az élményközpont helyszínét az Autizmus Alapítvány szakemberei,
valamint az ELTE BGGYK hallgatói fogják autizmus szempontból akadálymentesíteni.

Kérünk minden látogatót, hogyha autista családtaggal érkezik a rendezvényre, akkor pontosan
tájékozódjon, mérjen föl mindent annak érdekében, hogy autista családtagja is jól érezhesse
magát a születésnapi rendezvényünkön. Kérjük az alábbi akadálymentesítési szempontokat
figyelembe véve, gondosan mérlegelje részvételüket gyermeke érdeklődése, terhelhetősége
szerint.
A rendezvényhez kellemes időtöltést kívánunk!

Autisták Országos Szövetsége

