Házirend
olimpiai sportpark edzoterem
A Házirend célja, hogy meghatározza az Olimpiai Sportpark edzőtermében tartózkodó személyek
(szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése
érdekében elengedhetetlen.
A Házirend előírja az edzőterem rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos
üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.
Az Üzemeltető (Győr Projekt Kft. 9025 Győr, Radnóti Miklós utca 46.) kizárja a felelősségét az olyan
személyi sérülések, vagyoni károsodások vonatkozásában, amelyek a Házirend szabályainak be nem
tartására, illetve a edzőterem és a berendezések nem rendeltetésszerű használatára vezethetők
vissza.
A kulturált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében az alábbi rendszabályok betartása kötelező:
1. Az edzőterem területére belépni csak a Győri Atlétikai Club tagjainak, illetve az Olimpiai Sportpark
vendégeinek lehet. Az öltözőbe és az edzőterembe csak a recepción történő bejelentkezést követően lehet bemenni. Az edzőterem csoportos használatának szándékát egy héttel a használat előtt
az üzemeltető részére jelezni kell.
2. Az edzőteremben váltócipő és törölköző használata kötelező.
3. A gépeket használat után fertőtleníteni kell.
4. Az edzőterem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát ismerve – használhatja!
5. Az edzőteremben 14 éven aluli személy nem tartózkodhat, továbbá az edzőtermet 18 éven aluli
személy kizárólag edzői felügyelettel használhatja.
6. Edzőterem területén TILOS:
a) a dohányzás és az alkohol fogyasztása, továbbá poharas ital fogyasztása;
b) az olyan tevékenység, amely az Olimpiai Sportpark szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért;
c) minden, másokat zavaró olyan tevékenység, amely erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal jár;
d) drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely
veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) illetőleg élő
állat bevitele;
e) másokat gyakorlat közben zavarni, figyelemmel a sportág nagy koncentrációs igényeire és arra,
hogy a koncentráció elvesztése balesetet eredményezhet;
f) ételt bevinni;
g) a szereken pihenni, hangoskodni, a teremben található eszközöket kivinni.
7. Nagy súlyokkal történő edzés során – az esetleges balesetek elkerülése végett – javasolt mások
segítségének kérése.
Használat után a súlyzókat és tárcsákat a tárolási helyükre vissza kell tenni. A súlyzókat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos!
Azok a vendégek, akik rendszeresen nem edzenek, a gépek használatához és a fizikai erőnlétüknek
megfelelő gyakorlat mennyiségének meghatározásához kérjék edzőik segítségét.
A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott.

Az edzőteremben elhelyezett eszközök épségét mindenki köteles megóvni, azért mindenki anyagi
felelősséggel tartozik.
Minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát, amennyiben rendellenesség vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul közölni kell a recepción.
Bármiféle reklámot csak az Olimpiai Sportpark létesítményvezetőjének engedélyét követően szabad
az edzőterem területén elhelyezni.
A talált tárgyakat a recepción kell leadni! Az öltözőben vagy máshol hagyott tárgyakért az üzemeltető
nem vállal felelősséget.
A műanyag flakonokat a kihelyezett szemetesekbe kell dobni.
Az edzőteremben kötelező a rend és tisztaság betartása.
Az edzőterem betegen nem látogatható.
A Házirendben foglaltak megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésre kerül, ha ez nem
vezet eredményre, akkor az üzemeltető a vendéget távozásra szólíthatja fel. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet!
Az edzőteremben és mellékhelyiségekben okozott károkért a vendégek felelősséggel tartoznak!
Az edzőterem területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe vevő
személy elsődleges a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával.
Az edzőterem szolgáltatásaink igénybevétele a Házirend elfogadását jelenti. A Házirend előírásainak
többszöri és tudatos be nem tartása kizárást von maga után.
Az Üzemeltető jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet a recepción és az
edzőteremben tesz közzé. A Házirend a recepción, illetve a teremben kifüggesztésre került.
Jelen Házirend 2018. augusztus 22. napjától hatályos.
Olimpiai Sportpark
vezetősége

