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H Á Z I R E N D
Kedves Vendégeink, a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Sportközpont)
létesítményeinek területén a kulturált sportolás és pihenés érdekében a megfelelő rend kialakítása és
betartása nélkülözhetetlen, ezért kérjük Kedves Vendégeinket a Házirend betartására.

-

-

-

A Sportközpont létesítményeit, szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
Az uszodát csak érvényes belépőjeggyel, a Sportközpont egyéb sportpályáit, tornatermeit pedig
csak a vezetőség engedélyével (pl.: szerződés, rendezvényekre történő meghívó) lehet látogatni.
A Sportközpont létesítményeiben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk kivétel, ha
azt az uszodai recepciónál található értékmegőrzőben helyezték el.
A talált tárgyakat maximum 2 hétig őrizzük meg.
A Sportközpont nyitvatartási ideje az uszoda aulájában jól látható helyen fel van tüntetve, ezt a
vezetőség indokolt esetben megváltoztathatja.
A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végzők
magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy a Panaszkönyvben írásban megtenni. A
bejegyzést az uszoda vezetője érdemben köteles vizsgálni és az intézkedésről a vendéget a
bejegyzést követő 30 napon belül tájékoztatni.
Károkozás esetén az okozott kárt meg kell téríteni, az okozott kárért a vétkes személyt, illetve
14 életévét még be nem töltött gyermek esetén annak felügyeletét betöltő személyt terheli a
felelősség.
A Sportközpont nem tartozik felelősséggel a házirendet megszegőkkel szemben.

A Sportközpont létesítményeit nem látogathatja aki:
- fertőző betegségben, bőrbetegségben, egyéb betegségben szenved,
- testén nyílt vagy kötözött seb van,
- aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll,
- korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van,
- szándékosan kárt okoz, vagy a vendégeket fegyelmezetlenségével zavarja. (a vezetőség az okozott
kár megtérítését követelheti),
- nem rendelkezik érvényes jeggyel, bérlettel vagy egyéb engedéllyel,
- az intézmény házirendjét nem fogadja el, magára nézve nem érzi kötelező érvényűnek,
- akit a vezetőség bármilyen ok miatt az intézmény látogatásától eltiltott.
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KÖTELEZŐ:
- a pályarendszabályokat betartani,
- a létesítményeket, sportpályákat a rendelkezésre álló használati időn túl (bérlési idő, nyitva tartási
idő) elhagyni.
- a létesítményekben, sportpályákon mindent a rendeltetésének megfelelően használni, azokat arra
alkalmas felszerelésben látogatni.
- a Sportközpont egész területén a tisztaság, rend megtartására, mások testi épségére ügyelni.
- Nem rendeltetésszerű használat esetén a Sportközpont munkatársai erre irányuló felszólításának,
kérésének eleget tenni.

TILOS:
- DOHÁNYOZNI és közerkölcsöt sértő módon viselkedni a létesítmények egész területén és a
bejárat közvetlen közelében.
- a létesítmény területére állatot és a Társaság munkatársai által meg nem engedett eszközt
bevinni.
- Mások testi épségét veszélyeztetni, zajongani.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük:

VEZETŐSÉG

