
HÁZIREND 
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont  

 
• A dohányzás, elektromos cigaretta, dohányzást imitáló elektromos eszközök és nyílt láng használata a 

Sportközpont egész területén szigorúan tilos! 

• Tilos szemetelni, üveget, törékeny tárgyat és vágóeszközt vinni a pályákra és a lelátóra! A pályák, sporteszközök, 
lelátó nem rendeltetésszerű használatakor a létesítmény munkatársai a használatot megtagadhatják.  

• A Sportközpont területén okozott bármilyen szándékos rongálás teljeskörű kártérítési kötelezettséggel jár! 

• Kitiltást vonhat maga után a rendezvényeinken való trágár, sértő megnyilvánulás.  

• A Sportközpont területére háziállatot bevinni tilos!  

• Motort, kerékpárt, rollert a pályákra bevinni tilos! Elhelyezésükre csak az arra kijelölt helyen van lehetőség. 

• Parkolás csak igazgatói engedéllyel, a kijelölt helyen lehetséges! 

• A sportpályákat, berendezési és felszerelési eszközöket mindenki saját felelősségére veheti igénybe, az esetleges 
balesetekért a Sportközpont felelősséget nem vállal. Az Intézmény területén lévő sportszereket csak 
rendeltetésszerűen szabad használni. Tilos a labdarúgókapukra és hálókra felmászni! 

• A kültéri fitnesz erősítő gépeken 12 év alatti gyermek nem tartózkodhat! 12 év feletti kiskorúak csak felnőtt 
irányításával és felelősségére, edzés céljából, rendeltetésszerűen használhatják ezeket a sporteszközöket. 

• A kerületi lakcímkártyával, vagy érvényes lakásbérleti szerződéssel rendelkezők, saját testmozgásuk céljából 
térítésmentesen vehetik igénybe a futókört, a kültéri fitneszeszközöket, a pingpongasztalokat, az öntött 
gumiborítású multifunkciós pályát és a röplabda/tollaslabda pályát. Az Intézményben edzés jellegű foglalkozás 
tartására kizárólag igazgatói engedéllyel, érvényes bérleti szerződéssel van lehetőség! 

• Az edzés, a testnevelési óra előtt, alatt és után a gyerekek edzői, testnevelő tanári felügyelet nélkül nem mehetnek 
a pályákra! A bérlők edzéseire érkezők csak a foglalkozás ideje alatt tartózkodhatnak a Sportközpontban. A 
foglalkozáson résztvevőkért a foglalkozást vezető edző, testnevelő tanár a felelős! 

• A sportszerek (kapuk) edzések utáni elpakolása az edző(k), testnevelő tanár(ok) feladata és felelőssége! Edzések 
és mérkőzések után az edző(k)nek kötelező az öltözők ellenőrzése!    

• A sportfoglalkozásokon résztvevő gyerekek kísérőire a Sportközpont, és a pályák használati rendje vonatkozik. 

• A Sportközpont területére behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!  

• A létesítmény a tevékenységnek megfelelő ruházatban látogatható, kérjük a fürdőruha mellőzését. 

• A Sportközpontban kép- és hangfelvételt csak igazgatói engedéllyel, a rendezvényekről csak a rendezők 
beleegyezésével lehet készíteni.  

• A Sportközpont rendezvényein kép- és hangfelvételek készülhetnek, ezek a kerület újságjában, egyéb 
kiadványaiban megjelenhetnek. A rendezvényen való résztvevők ezt tudomásul veszik! 

• A Sportközpont munkatársainak munkaköri kötelességük ellenőrizni az Intézmény- és pályahasználat 
jogosultságát a lakcímkártya, vagy a bérlést igazoló dokumentum elkérésével! Aki ezt megtagadja, annak 
megtilthatják a pálya használatát! 

• A Sportközpontot nem látogathatja, aki: 
- kábítószer, alkohol, bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll, vagy a sporteseményt viselkedésével zavarja;  
- korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van;  
- szándékosan kárt okoz;  
- a Sportközpont vezetője által a létesítmény használatától eltiltott. 

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont területén edzés jellegű, szervezett csoportos sportfoglalkozások, céges 
sport- és egyéb rendezvények csak igazgatói engedéllyel, érvényes bérleti szerződéssel tarthatók! 
  

A SPORTKÖZPONT TERÜLETÉRE VALÓ BELÉPÉSSEL ÖN EGYBEN ELFOGADJA HÁZIRENDÜNKET! 



A sportlétesítmény használatára vonatkozó kiegészítő szabályok 
 

Füves labdarúgópálya  
• A pálya igénybevételekor az üzemeltető képviselőjének utasításait be kell tartani.  
• A pályán fém stoplis és műanyag stoplis cipő használata tilos! 
• A labdarúgó kapuk elpakolása az arra kijelölt helyre a foglalkozást követően kötelező! 
• A labdarúgó kapukat kizárólag lerögzítve lehet használni!  

Műfüves labdarúgópálya 
• A műfüves pályát csak érvényes szerződéssel rendelkezők, illetve alkalmi bérlők a bérleti díj kiegyenlítése után 

használhatják. Minden más esetben igazgatói engedély szükséges! 
• A műfüves pályát csak arra alkalmas, letisztított cipőben, rendeltetésszerűen szabad használni, fém stoplis és 

műanyag stoplis cipő használata tilos! 
• A műfüves pályára felvitt kapuk visszapakolása a kijelölt helyre kötelező!  

Futópálya  
• A futópályán edzés jellegű foglalkozás tartására csak igazgatói engedéllyel, érvényes bérleti szerződéssel van 

lehetőség! 
• A futópályát csak sima talpú sportcipőben lehet használni, szöges cipő és stoplis cipő használata tilos!  
• A futópálya kizárólag futásra, gyaloglásra és az atlétikai edzések gyakorlataira használható. 
• A futópályán tilos a kerékpározás, görkorcsolyázás, rollerezés, gördeszkázás, kismotorozás! Nordic walking bot 

csak gumivéggel használható!  
• A futópályán a kötelező haladási irány az óramutató járásával ellentétes, kérjük ennek betartását!  

Teniszpálya 
• A teniszpályák előre egyeztetett időpontban használhatók. 
• A teniszpályára csak teniszcipőben lehet felmenni. 
• A játékidő 55 perc, utána kérjük pályalehúzóval a pálya rendbetételét!  

Multifunkciós pálya (öntött gumipálya) 
• A multifunkcióspályát (gumipályát) csak sima talpú sportcipőben lehet használni! Bármilyen stoplis, szöges 

cipő használata tilos! 

Asztalitenisz - Pavilon 
• A pavilonban és a körülötte lévő gyepen focizni, labdázni tilos! 
• A pingpongasztalok elmozdítása, összecsukása tilos! 
• A pavilon üvegtábláinak mozgatását kizárólag a Sportközpont munkatársai végezhetik! 

Röplabda, tollaslabda pálya 
• A pályán labdarúgás jellegű sporttevékenység nem folytatható, kizárólag röp- és tollaslabdázásra van 

lehetőség! 

Parkettás terem 
• Az épületbe csak a foglalkozást vezető jelenlétében lehet bemenni, a helyiségek (terem, öltözők, 

mellékhelyiségek) rendeltetésszerű használatáért a foglalkozást vezető a felelős! 
• Az épület termében étel, ital fogyasztása tilos! 
• A közösségi helyiség bérlésére az igazgató adhat engedélyt. 

 
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont nyitvatartása 

 
április 1.-től október 31.-ig:  hétfő - péntek: 06:30 - 22:30  

szombat - vasárnap:  08:00 - 20:00 
november 1.-től március 31.-ig: hétfő - péntek: 06:30 - 22:30  

szombat - vasárnap:  09:00 - 21:00 
 

              

A Sportközpont Adatvédelmi Szabályzata az irodában megtekinthető. 


