SPORTTELEP HÁZIRENDJE
1. A sportlétesítményt csak egészséges, 18. életévüket betöltött személyek látogathatják. 18 év alatti
látogatóink kizárólag szülői vagy oktatói felügyelettel használhatják a sportlétesítményt.
2. A sporttelepen tartózkodó vendégek kötelesek a nyitvatartási időre tekintettel lenni, és a zárási időpontokat
figyelembe véve a sporttelepet időben, legkésőbb 22:15-ig elhagyni.
3. A füves és műfüves labdarúgó pályán stoplis cipő használata tilos!
4. Az eszközöket, pályákat mindenki kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, a saját alkatának és
erőnlétének megfelelően, saját felelősségére használhatja!
5. A sporttelep területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a
másik vendég tiszteletben tartása és a kulturált viselkedés.
6. A pályák használhatóságáról, azok állapotának figyelembevételével a pályakarbantartó dönt.
7. A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
8. A műfüves pálya igénybevétele során az üzemeltető képviselőjének utasításait be kell tartani.
9. A pályát célszerű műfüves, vagy salakos pályára kifejlesztett cipőben használni „hernyótalpas cipő”.
10. Utcai, stoplis, szöges és sáros cipő használata tilos! Ügyeljünk rá, hogy a lehető legkevesebb
gumigranulátumot vigyük ki a pályáról (javasoljuk a ruházat lesöprését).
11. A pályák felszerelési és berendezési tárgyaiban okozott kárért a kárt okozó személy teljes anyagi
kártérítéssel tartozik.
12. A létesítmény Üzemeltetője az öltözőkben, illetve a pálya területén hagyott értéktárgyakért és egyéb
felszerelésekért semmiféle felelősséget nem vállal.
13. A Sportpályákat és annak berendezéseit, eszközeit minden résztvevő saját felelősségére használhatja. Az
esetleg bekövetkező sérülésekért, balesetekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, ezekért kártérítési
kötelezettség nem terheli.
14. A sportpályákat ittas, bódult állapotban igénybe venni tilos!
15. Dohányzás és nyílt láng használata a pályán és a sporttelep körzetében tilos!
16. Tilos üveget, törékeny tárgyat, szúró és vágóeszközt vinni a pályára!
17. A pályán szemetelni tilos!
18. Élelmiszert, rágógumit, alkoholt és üdítőitalt a pályára bevinni tilos!
19. A pályára háziállatot bevinni tilos!
20. Különböző járműveket a pályára bevinni és azokat ott tárolni tilos (kerékpár, kismotor, stb.)!
21. A sportlétesítmény egész területén az alkoholfogyasztás tilos!

A pálya használtra való alkalmasságáról a BEAC jogosult dönteni, kétség esetén a pálya nem használható. A
pálya állagának megőrzése minden pályahasználó kötelessége és érdeke, ezért amennyiben a pálya állagában,
berendezéseiben bármely hibát, károsodást, rongálást vagy rongálódást észlelnek, kérjük, hogy jelezzék a
BEAC helyszíni kollegájának!
A pálya használatát a BEAC bármikor jogosult ellenőrizni, és amennyiben bármely rendellenességet észlel, a
helyszínen levő kolléga felszólítására a pályát azonnal el kell hagyni (mely nem érinti a pályahasználóknak az
esetleges károkozásért való felelősségét). A pályahasználók tudomásul veszik, hogy kétség esetén a
rendeltetetésszerű használat megítélése a helyszínen tartózkodó kolléga feladata és jogosultsága, így kétség
esetén a pálya használatát megtiltja.
Fentiek megszegése eltiltást vonhat maga után!
A BEAC nem vállal felelősséget a pályahasználóknak a sporttelep területére bevitt személyes- és értéktárgyainak
megőrzéséért, a sportlétesítménybe vagy a pályára vitt egyéb eszközökért, melyek megóvásáról a pályahasználók
kötelesek gondoskodni.
A sportpályát, annak berendezéseit, mindenki csak a saját felelősségére, rendeltetésszerűen használhatja. A
pálya használatából eredő mindenféle kockázat, sérülés, baleset, károsodás tekintetében a BEAC a felelősséget
kizárja; a pályahasználók a pályahasználattal elismerik, hogy ezekért, valamint a pályahasználók által harmadik
személynek okozott károkért kártérítési kötelezettség a BEAC-ot nem terheli.
A pályahasználók tartoznak teljes körű anyagi felelősséggel továbbá minden olyan kárért, amely a
rendeltetésellenes használat következménye, különös tekintettel az általuk a pályán és tartozékain okozott
károkért, beleértve a sportlétesítmény bármely más részén okozott károkat is (pl.: ablaktörés).
A jelen tájékoztató, a pályahasználati előírások, illetve a helyszíni kolléga utasításainak esetleges megszegéséért,
az ebből eredő károkért a pályahasználókat felelősség és kártérítési kötelezettség terheli.
A fenti szabályok megfelelően kiterjednek a sportpálya felszerelési tárgyaira és tartozékaira (kapuk, labdafogó
hálók, padok stb.), a sportpálya kiszolgáló helyiségeire (pl.: öltözők, mosdók, folyosók), a sportpálya közvetlen
környezetére is.

