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A Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. Házirendje 
a kézilabda-oktatásban résztvevők számára 

 
Az edzések ideje alatt mind a gyermek, mind a Törvényes képviselő köteles betartani a jelen házirendben foglalt 

feltételeket, a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) általános házirendjét, továbbá 

köteles elfogadni a megbízott oktatók irányítását. 

 

Kötelező felszerelés: sportolásra alkalmas rövidnadrág, felsőruházat, és váltócipő; ékszer, karkötő és egyéb 

kiegészítő viselése a foglalkozások alkalmával tilos; a sporteszközöket, versenyzéshez szükséges felszerelést, termet a 

Társaság biztosítja. 

 

 

Edzéseken való részvétel, gyülekezés: 

▪ Az épületbe legkorábban 20 perccel az edzés előtt lehet bemenni. 

▪ Az épületben gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat. 

▪ Az öltözőbe minden esetben az edző engedi be a gyermekeket. 

▪ A helyszínen átöltözési és tisztálkodási lehetőség biztosítva van. 

▪ A tornateremben felügyelet nélkül tartózkodni tilos! 

▪ A zavartalan oktatás érdekében a foglalkozások ideje alatt a kísérők nem tartózkodhatnak a teremben. 

▪ A tornateremben a sportolókon kívül, azok edzésidejében idegen személyek csak az edző engedélyével 

tartózkodhatnak. 

▪ Minden félév első két edzése alkalmával a szülők megtekinthetik a foglalkozásokat a pálya széléről. 

▪ A tornateremben, öltözőben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk! 

▪ Késői érkezés esetén a szülő/kísérő felelős az átöltözésért, a terembe jutásért. 

 

A résztvevők kötelesek: 

▪ az edzések alatt egymást segíteni, egymás testi épségére vigyázni, 

▪ az edzés befejezésével az eszközöket a helyére tenni, maga után rendet hagyni, az általános tisztaság, rend 

megtartására ügyelni, 

▪ A foglalkozások befejezése után legkésőbb fél órával az épületet el kell hagyni! 

▪ Az edzések előtt és alatt az edző utasításait betartani. 

▪ Megfelelő, sportolásra alkalmas felszerelésben megjelenni. 

 

Az edzéseket nem látogathatja, aki: 

▪ fertőző betegségben szenved, 

▪ testén nyílt vagy kötözött seb van, 

▪ szándékosan kárt okoz, vagy társait fegyelmezetlenségével zavarja, 

▪ az intézmény házirendjét nem fogadja el, magára nézve nem érzi kötelező érvényűnek, 

▪ akit az edző, vagy a Társaság munkatársa bármilyen ok miatt az edzések látogatásától eltiltott. 

▪ a tanfolyamdíjat a megadott határidőig nem fizette be, hátralékot halmozott fel. 
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TILOS: 

▪ DOHÁNYOZNI és közerkölcsöt sértő módon viselkedni a létesítmény 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. 
 

Beiratkozás, fizetés: 

▪ A beiratkozás feltételei: 

o jelentkezési lap leadása 

o jelen és a Társaság általános Házirendjének elfogadása 

o adatvédelmi nyilatkozat elfogadása 

o sportorvosi igazolás 

▪ Minden hónap első napjától van lehetőség az edzésekhez csatlakozni. A tanfolyamdíjat – havi fizetés esetén – 

az adott hónap 10. napjáig, illetve – féléves fizetés esetén – a félév első hónapjának (szeptember/február) 

végéig kell befizetni. Egy félév 5 hónapot takar: Az őszi félév szeptembertől januárig, a tavaszi pedig februártól 

júniusig tart. 

▪ A tanfolyamdíjat készpénzben az edzőnél vagy átutalással is be lehet fizetni: 

 

Számla tulajdonosa: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 

Számlaszáma: 12001008-01395252-00100006 

közlemény: kézilabda – gyermek teljes neve 

 

▪ Amennyiben szüneteltetni, vagy befejezni kívánják az edzéseket, úgy kérjük, hogy a szüneteltetést/befejezést 

megelőző hónap végéig jelezzék szándékukat. Minden megkezdett hónapot ki kell fizetni. 

▪ A már befizetett tanfolyamdíjat csak abban az esetben áll módunkban visszatéríteni, amennyiben az edzés(ek) 

elmaradása bizonyíthatóan a Társaság hibájából történt(ek). (Pl.: Edzői betegség, beázott tornaterem) A 

hónapban összesen megtartott és elmaradt edzéssel arányosan kerül a tanfolyamdíj visszafizetésre.  

▪ Heti egy alkalmas tanfolyamdíj fizetése esetén bármelyik napi edzés tetszés szerint választható, viszont a 

befizetett időszakon belül ezt megváltoztatni nem lehet. 

 

 

Együttműködésüket köszönjük! 

 

 

 


