
 

Kerekharaszt Község műfüves sportpályájának használati rendje! 

 

1. Jelen házirend mindenkire vonatkozik, aki a sportpályát igénybe veszi. 

2. A pályára lépéssel a használati rend elfogadásra kerül. A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 

3. A pálya üzemeltetője a település Önkormányzata az általa kinevezett felügyelő útján. 

4. A település Önkormányzata az általa kinevezett felügyelője útján ellenőrzi a használati rend betartását. Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható. 

5. A sportpálya felügyelőjének utasításait a pálya használatakor be kell tartani. 

6.  A pálya minden nap                                                                                       9:00-tól 21:00-ig vehető igénybe! 

7. A pályát csak előre egyeztetett módon lehet igénybe venni, amely magánszemélyek részére ingyenes, egyesületek és vállalkozások részére díjköteles. A pályán történő sportoláshoz az 

Önkormányzat által kinevezett felügyelővel történő előzetes egyeztetés szükséges!!! 
8. Előre nem egyeztetett módon a sportpályát nem lehet igénybe venni. 

9. A pályán hagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal. 

10. A pályán vagy annak környezetében bekövetkező balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal. 

11. A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja, pálya igénybevétele 12 év alatt csak felnőtt kíséretével lehetséges. 

12. Minden okozott kárt a pálya üzemeltetőjének a kinevezett felügyelője útján jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden esetben meg kell téríteni! 

13. A pályára csak, simatalpú vagy hernyótalpas tornacipőben, terem vagy tornacipőben lehet rámenni. Tilos utcai és stoplis cipő használata. 

14. Tilos a pálya területén és a kerítésen kívül 5 méteres körzetben dohányozni, gyufát, cigarettát eldobni, szemetelni. 

15. Tilos a pálya területén enni, rágógumizni, napraforgót, tökmagot stb… fogyasztani vagy a pályát egyéb módon beszennyezni. 

16. Tilos a pálya területére üveget bevinni. 

17. Tilos a pályára bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat bevinni. 

18. Tilos a pálya területére kutyát vagy más állatot bevinni. 

19. A pálya területére bemenni csak a kapun keresztül, az ott kialakított ajtón szabad. 

20. Mielőtt a pálya területére lép utcai cipőjét cserélje le simatalpú vagy hernyótalpas tornacipőre, terem vagy tornacipőre. 

21. A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és esetleges rongálás elkerülése érdekében. 

A pálya és környéke térfigyelő kamerákkal védett terület. Az esetleges rongálás szabálysértési illetve büntető eljárás megindítását továbbá anyagi kártérítést von maga után. 

 

Az Önkormányzat által kinevezett felügyelő: 

KISS GÁBOR 

Kerekharaszt Sport u. 6 

tel: 06-30-3477270 

Üzemeltető: 

Kerekharaszt Község Önkormányzata 

3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2 

tel. 06-37-541433 


