ÖLTÖZŐ HÁZIREND
1. Mielőtt az épületbe lép, tisztítsa meg cipőjét a rátapadt szennyeződéstől! Tilos minden olyan lábbelivel
bemenni, amely szennyezett vagy a burkolatot megsértheti.
2. Az öltözőket mindenki csak saját felelősségre veheti igénybe. Esetleges balesetekért a létesítmény
üzemeltetője felelősséget nem vállal.
3. Az üzemeltető az öltözőkben elhelyezett vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.
4. Az öltözőkben illetve a létesítmény folyosóin bármilyen állag rongálást eredményező tevékenységet
végezni szigorúan tilos!
5. Aki az öltöző rendeltetésellenes használatával kárt okoz, a szabálysértési illetve a büntető eljáráson túl,
köteles a károkozás teljes költségét megtéríteni. A kártérítés összege szakértői felmérés és
jegyzőkönyvezése alapján kerül felszámolásra.
6. Mindenki köteles a rendre és a tisztaságra ügyelni, az öltözők és a létesítmény állagát megőrizni.
7. Az öltözőkben mindenki köteles a hétköznapi együttélés szabályait betartva viselkedni, az öltözőkben
mindenki köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az öltözőben tartózkodókat a feltétlenül
szükségesnél nagyobb mértékben nem zavarja.
8. Az öltözőket a sportolók, bérlők az edzés előtt és után rendeltetés szerint használhatják átöltözés,
tisztálkodás céljából.
9. Az arra jogosultak az öltözőkbe fél órával az edzés/bérlés kezdete előtt léphetnek be.
10. Szülő csak az edző külön engedélyével tartózkodhat az öltözőben.
11. Gyermekét csak azonos nemű szülő kísérheti az öltözőbe, azt követően várakozás céljából kérjük, a
lobbyteret használja.
12. Csapatok esetében az öltözők kulcsát az edző vagy az általa meghatalmazott személy veheti fel a
recepción az edzés kezdetekor, és neki kell bezárnia és leadnia az öltöző használatának végeztével.
13. Az öltözőkben az utolsó ember távozása után nem maradhat égve a villany, nem folyhat a víz és nem
maradhat nyitva ajtó, ablak.
14. A létesítmény teljes területén tilos a dohányozás!
15. Az étkezés öltözőkben és a medencetér teljes területén tilos!
16. Posztereket, képeket, bármi egyebet csak a klubvezetés engedélyével lehet az létesítmény
helyiségeibe felragasztani, felerősíteni.
17. Az öltözőkben, illetve azok közvetlen környezetében tartózkodók minden esetben kötelesek betartani
az öltözők felügyeletével megbízott személyek utasításait.
18. Probléma esetén kérjük, forduljon az ügyeletes recepcióshoz.
Együttműködésüket köszönjük, kellemes sportolást kívánunk!

III. kerületi Torna és Vívó Egylet
vezetősége

