Házirend
Kedves Vendégünk!
Ideiglenes átmeneti szabályok, melyek visszavonásig érvényesek:
•

A résztvevők egészségének megóvása érdekében az öltözési és zuhanyzási lehetőséget a
fertőzésveszélyre való tekintettel nem biztosítjuk, az öltözőket zárva tartjuk.

•

Mosdóhasználat céljából egy időpontban legfeljebb 5 fő tartózkodhat a kiszolgáló épület emeleti
szintjén.

•

A kiszolgáló épület emeleti szintjére történő belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata és
szájmaszk viselése (melyet mindenkinek magának kell biztosítania) kötelező.

•

A sporttelep területén elhelyezett értékekért semmiféle felelősséget nem vállalunk.

•

A mérkőzéseken való részvétel és ezáltal a sporttelep látogatása csak egészségesen engedélyezett.

•

A kiszolgáló épület emeleti szintjén, kötelező az 1,5-2 m-es védőtávolság betartása!

•

Az esetleges labdafújást minden esetben ugyanaz, előzetesen kijelőlt személy végezheti.

•

A sporttelep területén kizárólag a mérkőzést játszó csapatok játékosai és a játékvezetők
tartózkodhatnak.

Általános információk:
•

Az Újpalotai úti Sporttelep hétköznapokon 15:00 és 22:00 óra között tart nyitva, illetve
rendezvényektől függően.

•

A pályát, termet az esemény / bérlés kezdetének időpontjában lehet elfoglalni és az esemény / bérlés
végidőpontjában (a pálya, terem eredeti állapotát visszaállítva) kell átadni a következő használónak.

•

A pályára csak olyan cipőben lehet belépni, amely a burkolatot nem károsítja!

•

A pályára ételt, italt bevinni szigorúan tilos!

•

A kerékpárt, illetve a segédmotoros-kerékpárt a tulajdonos a kerékpártárolóban köteles elhelyezni!

•

Az intézmény közösségi célokat szolgál: a berendezések és a felszerelések védelmét, felelős
használatát, a tisztaság és a rend megóvását minden vendégünktől elvárjuk. A nem rendeltetésből
eredő szemét és szennyeződés takarítási díját a bérlő köteles megtéríteni.

•

A technikai felszereléseket (elektromos kapcsolótáblák, világítóberendezések, hangosítás stb.) csak az
intézmény munkatársai kezelhetik.

•

A központra vonatkozó biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások minden vendégünkre kötelezőek.
Az ezek be nem tartásából eredő károkért vendégeink teljes felelősséggel tartoznak.

•

Ittas és kábítószer hatása alatt álló személy a házban nem tartózkodhat.

•

Tizennyolc éven aluliaknak szeszesital nem árusítható, még rendezvényen sem.

•

Az intézmény egész területén szerencsejátékot játszani nem szabad, pénzben kártyázni tilos.

•

Az intézmény egész területén a dohányzás szigorúan tilos!

•

A szándékosan vagy felelőtlenül okozott rongálásért a kár okozóját kártérítési kötelezettség terheli.

•

A sportfoglalkozások, közösségek tagjai csak a vezető felügyeletével vehetnek részt a foglalkozásokon.
A foglalkozás-vezetők kötelesek segíteni az élet, baleset- és vagyonvédelmi előírások betartását, a
takarékos működést. A résztvevőkért felelősséget vállaló felnőtt személy csak akkor távozhat az
intézményből, ha a csoport tagjai már elhagyták a foglalkozás helyszínét.

•

Az intézmény dolgozóinak intézkedései a vendégekre kötelező érvényűek.

•

A látogató, aki az Újpalotai úti Sporttelep területére belép, önkéntes és kifejezett beleegyezését adja
ahhoz, hogy rendezvényen való részvétele esetén, annak során kép-, hang- és filmfelvétel készüljön
róla. A résztvevő ezzel kapcsolatban az intézmény területére történő belépéssel kifejezetten
hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, a szervező és megbízottjai
által készített reklámhoz, promócióhoz történő, valamint a Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. által kezelt honlapokon és közösségi oldalakon
történő felhasználásához idő-, tér-, mód- és mértékbeli korlátozás és külön díjazás vagy értesítés
nélkül. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a felvételen, csak a beleegyezésével
nevesíthető.

Aki a házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az
intézményből, s ellene akár hatósági eljárás is indítható. A házirend betartása közös érdekünk.
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