Budapesti Elektromos Művek Zrt.
Sporttelep

A Sporttelep használati rendje
Használati rendünk a zavartalan sportolását és pihenését hivatott szolgálni, betartása a látogatók részére kötelező!
Nyitva tartás:
sporttelep

uszoda

tenisz

csarnok

öltözők

edzőterem

Hétköznap

6.00 - 22.00

6.00 – 20.00

6.00 – 22.00

6.00 - 21.30

6.00 - 22.00

6.00 – 20.00

Hétvégén és
ünnepnapokon

6.00 - 22.00

7.00 - 20.00

6.00 – 22.00

6.00 - 21.30

7.00 - 22.00

7.00 - 20.00

Belépés a Sporttelepre
A Sporttelep területére belépni csak érvényes belépővel lehet, a belépőt a beléptető kapun be- és kilépéskor kötelező használni. Az Egyesület munkatársai, illetve a biztonsági szolgálat bármikor jogosult a
belépés jogosultságát ellenőrizni. A felszólítás ellenére érvényes belépőt felmutatni nem tudó látogatókat az Egyesület munkatársai távozásra szólíthatják fel, e látogatók jövőbeni belépését a Sporttelep
területére megtagadhatják. Az érvényes belépő nélküli belépésből eredő jogi, valamint anyagi felelősség a Sporttelep területén tartózkodó, de érvényes belépővel nem rendelkező személyt terheli.
Belépőjegyet érvényes sporttagsági igazolvány vagy E/É társaságcsoport dolgozói kártya felmutatásával lehet vásárolni a portán.
- a belépőjegyek egyszeri belépésre és kilépésre jogosítanak fel,
- a belépőjeggyel a medencék, a gyógymedence, a szauna, a fitneszterem és a sporttelep területére lehet belépni,
- a belépőjegy elvesztése esetén, kilépéskor a napijegy értékének megfelelő pótdíjat kell fizetni.
Éves sportegyesületi tagság meghosszabbítását, teniszpálya, tekepálya, sportcsarnok és uszodabérlést a sportirodán lehet foglalni, illetve fizetni. Telefon: 238-23-36, 238-23-20
Az érvényben lévő árakról, szolgáltatási díjakról és a nyitva tartás rendjéről a pénztáraknál elhelyezett tábla és az árlista ad tájékoztatást.
Belépés gépkocsival
A Sporttelep belső útjain gépjárművek behajtása és parkolása csak a kijelölt helyen és az Egyesület engedélyével lehetséges. A Sporttelepen járművel a megengedett legnagyobb sebesség 10 km/óra.
A Sporttelep meghatározott területeire (külső- vagy belső parkolóba, de nem meghatározott parkoló-helyre) sportegyesületi tagsági kártyával érvényes behajtási engedély váltható.
Belépés rendezvények alkalmával
Rendezvények esetén a résztvevők, valamint a rendezvény technikai lebonyolításában közreműködők beléptetése az adott szerződésben részletezett. Az Egyesület a Sporttelep tulajdonosainak
felhatalmazása alapján fenntartja a jogot magának arra, hogy esetenként a Sporttelep területét zártkörű rendezvény céljára bérbe adja. Ebben az esetben a Sporttelep szolgáltatásait és területét
kizárólag a bérbe vevő használhatja. Az esetleges zártkörű rendezvények időpontjáról és így a Sporttelep zárva tartásának időpontjáról vendégeinket előzetesen írásban tájékoztatjuk.
Belépés munkatársak részére
Az Egyesület munkatársain kívül a Sporttelep területére edzők, nevelők, masszőrök, éttermi alkalmazottak kizárólag az Egyesület által jóváhagyott lista alapján léphetnek be. Ezen személyek a
Sporttelepen való tartózkodásra vonatkozó jogosultságukat felhívásra igazolni kötelesek. A sporttanfolyamok és sporttáborok vezetői felelősek a Használati rendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.
Általános szabályok
Sporttelepen fokozottan ügyeljenek a környezet és a növényzet védelmére. Kérjük vendégeinket, hogy gondoljanak a következő vendégekre, és az igénybevett sport és pihenőhelyet távozáskor tisztán
hagyják el. Sporteszközökben bekövetkezett hibákat és egyéb észrevételeiket az ügyeletes gondnoknak, úszómesternek, vagy a portaszolgálatnak jelezzék. Gondnoki telefon: 238-23-25.
Sporttelepen 14 év alatti gyermek csak felügyelet mellett tartózkodhat. Gyermekek a közösségi helyiségeket egyedül nem használhatják, viselkedésükért a kísérők felelnek.
A Sporttelep területére bármilyen állatot bevinni tilos!
A Sporttelepen a tulajdonos írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenységet folytatni!
Ittas, valamint fertőző betegségben szenvedő személyek a Sporttelepet nem használhatják!
A büfékben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal nem szolgálnak ki.
A Sporttelep területén kérünk mindenkit a megfelelő ruházat viselésére.
Dohányozni csak a kijelölt helyen engedélyezett!
Öltözőszekrények használatának szabályai
Az öltözőhelyiséget használat után legkésőbb 30 percen belül mindenkinek el kell hagynia! Az öltözőkben és a sporttelepen hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
Az érmés, illetve bérelt szekrényekre tilos rajzolni, firkálni és bárminemű matricát, ragacsot, vagy megkülönböztető jelzést felhelyezni. A szekrények állapotát óvják, szándékos rongálás,
illetve károkozás esetén a szekrényt használó kártérítésre kötelezett.
Bérelt szekrények: Öltözőszekrényeket egy naptári évre bérelhetnek a Sportirodán, a szekrényekhez egy kulcs jár. A szekrényre lakat felhelyezése tilos!
A kulcs pótlása biztonsági okokból 6000.- Ft.
Érmés szekrények: Az érmés öltözőszekrények 100.- Ft-os érmével működnek, a kulcs visszahelyezésekor az érmét szíveskedjenek eltenni. Záráskor a zárva talált szekrények kiürítésre
kerülnek és biztonsági okokból zárcsere történik, a szekrényben talált tárgyak a sportirodán átvehetők a zárcsere szükségessége miatt 5500.- Ft ellenében.
Uszoda
-

A medencék használata a fürdőzés szokásos szabályainak betartása mellett, saját felelősségre engedélyezett.
A fürdés megkezdése előtt a zuhany használata kötelező!
Az úszómedencében sávonként maximum 15 fő úszhat
A gyermekmedencét csak 14 éves korig használhatják!
A gyógymedencét 14 év alatti személy nem használhatja!
Az úszó-, és a termálmedencében ugrálni és labdázni tilos!
A medencék közvetlen környezetében (medence szélén) ételt és italt fogyasztani tilos!
Téli időszakban a sátorral fedett uszodába utcai viseletben belépni tilos! A gyermekeket kísérő szülők az uszodaöltöző folyosóján várhatják meg gyermekeiket.

Teniszpályák
Teniszpálya csak az előzetesen, szezonra bérelt, bejelentett időben használható.
Igénybejelentés, és bérlés a Sportirodán intézhető.
Alkalmi teniszpályák bérelhetők a portán a szabad időpontokra.
A teniszpálya használati rendjét a szakosztályi szabályzat tartalmazza.
Sportcsarnok
A Sportcsarnok csak előzetes engedéllyel használható.
A sportegyesület szakosztályai használatába tartozó létesítmények – tekepálya, labdarugó pálya, teniszpályák, sportcsarnok, kajak-kenu kikötő és tároló, vitorlás kikötő - használati rendjét az adott
szakosztályi szabályzat tartalmazza, mely a létesítményekben kifüggesztve megtalálható, és betartása minden igénybevevőre nézve kötelező.
A használati rendet sorozatosan megszegőktől a belépő visszavonásra kerül.

Köszönjük közreműködésüket, kellemes sportolást és pihenést kívánunk!
ELMŰ ZRT. – BUDAPESTI ELEKTROMOS SPORTEGYESÜLET

