
Házirend
olimpiai sportpark

atlétika gyakorlópálya
szabadidos sportolók részére

Az Olimpiai Sportpark (9025 Győr, Radnóti Miklós út 46., továbbiakban Sportpark) üzemeltetője: Győr 
Projekt Kft. (Székhely: 9025 Győr, Radnóti Miklós út 46.)

Az Olimpiai Sportpark atlétika gyakorlópálya területére történő belépéskor a szabadidős sportoló, 
kísérő, látogató önmagára kötelező érvényűen elfogadja az Olimpiai Sportpark atlétika gyakorlópá-
lya érvényes házirendjét és a pályarendet.

Atlétika gyakorlópálya nyitvatartása szabadidős sportolók részére:
Hétfőtől péntekig 19.00-21.00.
Rendezvény esetén zárva!
Szombaton 19.00–21.00.
Rendezvény esetén zárva!
Vasárnap zárva.
Ünnepnapokon zárva.
   

A FENTI IDŐSZAKBAN KIZÁRÓLAG SZABADIDŐS SPORTOLÓK VEHETIK IGÉNYBE
AZ ATLÉTIKA GYAKORLÓPÁLYÁT!

SPORTEGYESÜLETEK, SZAKOSZTÁLYOK VERSENYZŐI A MEGJELÖLT IDŐSZAKBAN AZ ATLÉTIKA
GYAKORLÓPÁLYÁN SPORTTEVÉKENYSÉGET NEM FOLYTATHATNAK!

1. A négysávos futópálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően 
szabad használni.

2. A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja. Balesetekért és sérülésekért a pá-
lya üzemeltetője felelősséget nem vállal.

3. Utcai, stoplis és sáros cipő használata tilos!
4. A négysávos futópálya igénybevétele 18 éves kor alatt csak felnőtt kísérettel engedélyezett. 
5. A Házirend utasításait a pálya használatakor be kell tartani.
6. A pályán hagyott tárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
7. Minden okozott kárt az Üzemeltetőnek jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból okozott 

kárt minden esetben meg kell téríteni!
8. A sportpálya területén a dohányzás tilos!
9. A pályákra tilos üveget, törékeny tárgyakat, szúró- és vágóeszközt, gyúlékony anyagot bevinni, rá-

gógumit eldobni, ételt, szeszesitalt fogyasztani.
10. Tilos a pályákra asztalokat, székeket rátenni.
11. Az edzések után összegyűlt műanyag palackokat és szemetet az arra kijelölt szeméttartó edénybe 

elhelyezni szíveskedjenek!
12. Aki a létesítményre vonatkozó rendszabályokat megszegi, illetve nem tartja be, a pálya haszná-

latától eltiltható!
13.  A sportpálya területére háziállatot bevinni tilos!

HASZNÁLATI SZABÁLYOK
1. A bemelegítő, nem időre történő futásokat a külső (3. és 4. pálya) pályákon végezzék.
2. A 400 méter vagy annál hosszabb távú időre futásokat a belső (1. pálya) pályán lehet gyakorolni.



3. A 400 méternél rövidebb távú futásokat a 2. pályán lehet gyakorolni.
4. Társas futások esetén törekedjenek az egymás mögött végzett mozgásra, és ne akadályozzák a 

sporttársaikat!
5. Az atlétika gyakorlópályát kizárólag 9 mm-nél kisebb szögű szögescipőben lehet használni.
6. A futópálya kivételével más gyakorlóhelyek – magasugródomb, távol- és hármasugró helyek, do-

bókörök, gátak, akadályok stb. – nem használhatók!
7. Az atlétika gyakorlópályáról eszközöket, szereket kivinni vagy a pályára bevinni tilos!

Kérjük, hogy a sportlétesítmények állagának megőrzése érdekében tartsák be a szabályokat!

Győr, 2018. szeptember 15.
Győr Projekt Kft.


