Házirend a Teniszpályán
1. Nyitvatartás, regisztráció
 Nyitvatartás idő: Hétfő – Vasárnap 07:00 – 22:00
 A létesítmény területén tilos a dohányzás! Ez alól kivételt képez a dohányzásra kijelölt hely.
 A sportszolgáltatásokat igénybe vevő Vendégekről az üzemeltető Sportrét kft. a HELLA pályafoglalási rendszeren
keresztül adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok szolgáltatását megtagadó Vendéggel szemben az üzemeltető
jogosult megtagadni az érintett szolgáltatásokat.
 A szolgáltatások csak regisztráció után, érvényes foglalással vehetők igénybe. A pályadíjak, az idősávok, és az egyéb
szolgáltatások díjszabásai a mindenkor aktuális árlista szerint alakulnak.
 A szolgáltatások csak rendezett anyagi feltételekkel vehetők igénybe. Fizetés a foglalási rendszeren keresztül
lehetséges.
2. Pályafoglalás // foglalás lemondása // foglalás módosítása
 Pályát foglalni, és lemondani csak a HELLA rendszeren keresztül lehetséges. A felület elérhetősége:
hella.mesetenisz.hu
 Pályabérlési lehetőségek:
o Szezonbérlet: fix időpont és pálya foglalására jogosít a teljes szezonra. A játék megkezdése előtt 24 órával
az időpont módosítható, illetve lemondható. A bérlet és a pótlások csak az adott szezonra érvényesek.
o Kredit feltöltés: meghatározott összeg feltöltése bónusz jóváírásra jogosít. A szabad időpontokat lehet
lefoglalni alkalmi áron, maximum 7 napra előre. A játék megkezdése előtt 24 órával az időpont módosítható,
illetve lemondható. A rendelkezésre álló kreditek felhasználási ideje az adott szezon utolsó napja.
o Alkalmi foglalás: A szabad időpontok és pályák foglalhatók ilyen módon, maximum 7 napra előre. A játék
megkezdése előtt 24 órával az időpont módosítható, illetve lemondható.
3. Játékidő // teniszpályák és környezetük
 Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a játékra várva, a lefoglalt idő előtt, ne a pályán tartózkodjanak! A pályára bemenni
legkorábban a játék megkezdése előtt 5 perccel lehet. A játékidő utolsó 5 perce a pálya rendbe tételére van fenntartva,
ez minden használat után a játékosok feladata.
 Kérjük a pályát a vonalakon túl is szíveskedjetek lehúzni, hogy sehol ne maradjanak mélyedések a pályán, illetve,
hogy a salak mindenhol egyenletesen szétterüljön. A lehúzót az arra kijelölt helyre szíveskedjetek visszarakni.
 Kérjük, segítsétek szelektív hulladék gyűjtésünket azzal, hogy a műanyag palackokat és labdás dobozokat az arra
kijelölt kukába dobjátok.
 A téli szezonban a pályák közti átjárás középen, a hálónál történik. A nyitott szezonban a pályákhoz külön bejárat
tartozik.
 Minden pályához külön asztal és padok tartoznak (a pálya bal oldalán található), kérjük, a megfelelőt használjátok.
 A Sportpálya területén mindenki köteles betartani a teniszre vonatkozó írott és íratlan viselkedési és öltözködési
szabályokat, különös tekintettel a megfelelő cipőre és a hiányos öltözetre.
 Öltözőszekrényt a recepción lehet igényelni, fényképes igazolvány ellenében. Limitált számban, kaució ellenében
tudunk biztosítani állandó szekrényt is. A szekrényben hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
4. Műszaki berendezések, világítási rend
 A pálya mellet található elektromos szekrényekhez, illetve gáz kazánhoz nyúlni szigorúan TILOS és
ÉLETVESZÉLYES. Ha bármi problémát észleltek hívjátok a +36 70 776 6571-es számot
 A téli szezonban a fűtés és világítás a HELLA rendszer foglalási naptára alapján, automatizáltan működik. A világítása
a játék megkezdése előtt 5 perccel kapcsol fel, és a foglalási idő vége után 10 perccel kapcsol le.
5. Parkolás
 Parkolás csak az arra kijelölt helyen (fehér murvás terület) engedélyezett.
 A sportpályán kívül, közterületen a parkolás ingyenes.
6. Általános feltételek
 A Sportpályákon csak olyan edző dolgozhat, aki rendelkezik az üzemeltető írásos hozzájárulásával!
 Kérünk mindenkit, tisztelje meg azzal létesítményünket, hogy az öltözőben, illetve az étteremben épített
mellékhelységet használja, nem a „zöldterületeket”!
 A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére, és kockázatára veszi igénybe.
 A Sportrét kft. nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok
a Házirend be nem tartásából, illetve a Vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá
az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 A talált tárgyakat minden vendég a recepción köteles leadni, ezeket maximum 1 hónapig őrizzük.
 A szolgáltatások igénybe vétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.
Érvényes: 2020. szeptember 01-től visszavonásig
Együttműködéseteket köszönjük!
Hagyó Balázs

A Sportrét Kft. 2020/2021-es házirendkiegészítése a koronavírus
járványveszély fennállása alatt alkalmazandó szabályokról
Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében az
idei évben az alábbi szabályok kerülnek bevezetésre:
1. A sporttelep nyitvatartási ideje hétfő – vasárnap 07:00 – 19:00 órára módosul
2. A sporttelepet kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek
érző gyermek, felnőtt veheti igénybe! Az egészségi állapotáról nyilatkozatot kell
tennie. Az ehhez szükséges nyomtatványt a házirendkiegészítésről szóló e-mailhez
csatoltuk. Amennyiben a nyilatkozattételt valaki megtagadja, úgy a sporttelepet nem
használhatja.
3. A sportpályák területére szülők, gyereket kísérő személy nem léphet be, az edzés
időtartama alatt nem várakozhatnak a sportpályán. A sátor bejáratát egyszerre csak
egy ember használhatja.
4. Mindenki számára az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező a létesítmény
teljes területén. Minden sportpályára érkező használja a kihelyezett
kézfertőtlenítőket, és kerüljék a szokásos üdvözlési formák közül a kézfogást, puszit,
ölelést.
5. Fokozottan figyelni fogunk az közösségi terek tisztaságára, naponta fogunk
fertőtlenítő takarítást elvégezni, és különös figyelmet fordítunk a kézzel gyakran
érintett felületek vírusölő hatású szerrel való fertőtlenítésére.
6. Kérünk Titeket, hogy otthon rendszeresen (de legalább a sportolásra indulást
megelőzően) mérjétek a testhőmérsékletet. Amennyiben eléri vagy meghaladja a
37,3 °C-ot, kérjük minél hamarabb vegyétek fel a kapcsolatot egy orvossal.
7. A tenisz sátrakba való belépéskor is a sportolók testhőjének mérésére kerül sor.
Amennyiben eléri vagy meghaladja a 37,3 °C-ot, úgy a sportoló nem vehet részt az
edzésen, a sportolót nem engedjük be.
A Házirend jelen kiegészítése annak visszavonásáig, vagy eltérő szabályok megalkotásáig
alkalmazandók.
Megértéseteket köszönjük!
Hagyó Balázs
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FELELŐSSÉG NYILATKOZAT
A sportoló neve:.....................................................................................................
A sportoló választott sportága:..............................................................................
A sportoló születési dátuma:.................................................................................
A sportoló anyjának neve:.....................................................................................
1. Nyilatkozom, hogy saját felelősségemre veszem igénybe a Sportrét Kft. által
üzemeltetett Vadaskerti utca 1. sz. alatti sportközpontot.
2. Nyilatkozom, hogy a Sportrét Kft. házirendjét és a felügyeletet ellátók utasításait az
ott tartózkodásom ideje alatt betartom.
3. Nyilatkozom, hogy a hatályba lépett 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet alapján, és
a Sport törvény 1. § (3) szerint versenyszerű sportoló vagyok (a versenyző vagy
amatőr, vagy hivatásos sportoló).
4. Tudomásul veszem, hogy a sporttevékenységéből eredő, sérülésekért, balesetekért a
Sportrét Kft. nem vállal felelősséget.
5. Megismertem és betartom a koronavírus járványveszély fennállása alatt
alkalmazandó Házirend-kiegészítésében foglaltakat.
6. Saját testhőmérsékletem ellenőrzéséről minden nap gondoskodom, és amennyiben
az eléri vagy meghaladja a 37,3 °C-ot, vagy egyébként megbetegedés tüneteit
észlelem magamon, nem látogatom a sportközpontot.
7. A sportoló, a vele közös háztartásban élők, továbbá a sportolóval napi kapcsolatba
kerülő személyek koronavírus fertőzöttsége nem igazolódott, közegészségügyi okból
történt hatósági elkülönítés, foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat hatálya alá
nem tartoznak, koronavírus fertőzöttségre utaló tüneteket (pl. láz, köhögés,
nehézlégzés) nem mutatnak, és
8. Amennyiben a jövőben fenti pontban rögzített személyek fertőzöttségére utaló
körülmény merül fel, koronavírus fertőzöttségük igazolt lesz vagy közegészségügyi
okból történt hatósági elkülönítés, foglalkozástól eltiltás vagy járványügyi zárlat
hatálya alá kerülnek, illetve tudomásomra jut, hogy olyan személlyel kerültem
kapcsolatba, akinek koronavírus fertőzöttsége felmerül, ennek tényét az
intézményvezető részére haladéktalanul bejelentem és a sportközpontot nem
látogatom. Tudomásul veszem, hogy a fertőzöttség tényén vagy gyanúján kívül
további információ szolgáltatására nem vagyok köteles, bejelentésemben az érintett
személyt megneveznem nem kell.
Dátum:...................................................

………………………………………………
Sportoló aláírása

