TEREMHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

Tisztelt Vendégek!
Kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat a kulturált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása
érdekében tartsák be!
A terem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére – egészségügyi állapotát ismerve – használhatja.
I.

II.

A termek minden használója köteles
-

betartani a jelen szabályzatban foglaltakat

-

megőrizni a terem rendjét és tisztaságát

-

előre jelezni a megfelelő felületen a terem használati igényét

A termek használata
-

A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek
eleget, nem vehetik igénybe a termet.

-

A terembe való belépéskor ellenőrizni kell a gépek és az eszközök állapotát.
Amennyiben bármilyen rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni
kell a teremfelelőssel, hogy az előző használó felelősségét tisztázni lehessen.

-

A teremben csak sportfelszerelésben, tiszta váltócipőben szabad tartózkodni, illetve edzeni.

-

A teremben lehetőleg 6 főnél többen egyszerre ne tartózkodjanak.

-

Az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók.

-

A szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz.

-

Fedetlen tesztrész nem érintkezhet a padokkal, törülköző használata kötelező.

-

A használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére.

-

Az edzés befejezése után a használt eszközöket a teremben lévő fertőtlenítő szerrel fertőtleníteni
kell, mivel a teremnek nincs személyzete, aki ezt elvégezné.

-

A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott.

-

A teremben lehetőleg egyszerre legalább 2 fő tartózkodjon, az esetleges sérülések, balesetek
elkerülése érdekében.

Aláírás

III.

Felelősség
-

A gépeket, eszközöket mindenki csak saját felelősségére használhatja. A teremben történő
balesetekért az önkormányzat felelősséget nem vállal.

-

A másokban okozott kárért, az elkövető felel.

-

A gépekben, eszközökben keletkező károkért annak okozója felel, ennek bizonyítására a teremben
készült kamerafelvételt használjuk fel.

IV.

V.

TILOS a termekben
-

Rögzítetlen tárcsás súllyal dolgozni.

-

Alkoholos állapotban tartózkodni és /vagy tudatmódosító szer hatása alatt.

-

Dohányozni.

-

Pohárban, vagy egyéb nem zárt edényben bármilyen folyadékot bevinni.

-

Enni, hangoskodni.

-

A teremből eszközöket kivinni.

Előjegyzés, tagsági díj
-

A termek használata előjegyzési rendszerben történik (Facebook-on: Máriahalmi Konditerem és
Sportház csoportban).

-

A konditerem szolgáltatásait csak a használati díjat befizetők vehetik igénybe, a befolyó összeget
Máriahalom Község Önkormányzata kezeli.

VI.

A tornaterem és az abban lévő eszközök (ping-pong asztal, darts, stb.) díjmentesen használhatóak.

Felelősségtudat
-

A többi vendéget semmilyen módon nem zavarom.

-

Betegen nem látogatom a termeket, egyben kijelentem, hogy ismert, a tevékenységben gátló vagy
másra veszélyes betegségem nincs.

Aláírás

A terem biztonsági kamerával van megfigyelve, melyet csak indokolt esetben tekint meg a
rendszergazda.
A termek használata előjegyzési rendszerben történik, melyben a máriahalmi lakosok előnyt élveznek.
A termek használatához legalább két nappal korábban jelentkezni szükséges a Máriahalom Konditerem és
Sportház oldalon, melynek módosítása egy nappal korábban lehetséges.
A konditerem igénybevételéhez szükséges napijegyet és a bérleteket az önkormányzat hivatalában, vagy
egyeztetés után a helyszínen lehet megváltani.
Amennyiben a foglalt időpontot több alkalommal nem veszik igénybe, az szankciót von maga után, mely a terem
korlátozott használatát jelenti.
Az öltözőben, vagy a teremben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
A termek működtetését teremfelelőssel biztosítjuk, aki a tulajdonossal egy külön megállapodásban vállalja, hogy
a tulajdonos érdekeit képviseli és a rá bízott feladatokat ellátja.
A termekben elsősegély doboz van, melyet a teremfelelőstől kell elkérni szükség esetén.
A termekben 18 év alatti gyermek csak szülői engedéllyel tartózkodhat, illetve végezhet sporttevékenységet.
A terem igénybevétele a szabályzat automatikus elfogadását jelenti!
A szabályzatban szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése a teremből való kizáráshoz vezet!
Tulajdonos, fenntartó: Máriahalom Község Önkormányzata
A fentieket tudomásul veszem, és elfogadom.

Szülő adatai és aláírása kiskorú esetén:

Név: ……………………………………………

Név: ……………………………………………

Anyja neve: ……………………………………

Anyja neve: ……………………………………

Lakcím: ………………………………………..

Lakcím: ………………………………………..

Személyi ig. szám: ……………………………

Személyi ig. szám: ……………………………

Elérhetőség: Tel.: ……………………………

Elérhetőség: Tel.: ……………………………

E-mail: …………………………………

E-mail: …………………………………
…………………………………..
Aláírás

Aláírás

