MŰFÜVES FUTBALLPÁLYA HÁZIRENDJE ÉS
HASZNÁLATI
SZABÁLYZATA
Tisztelt Vendégeink, kérjük Önöket, hogy a következő rendszabályokat a
kulturált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében tartsák be.
A műfüves futballpályát csak a Huszár Gál Gimnázium, vezetőségének
engedélyével használhatják.
A futballpályát mindenki kizárólag saját felelősségére - fittségi állapotát
ismerve- használhatja. Az Intézmény a nem rendeltetésszerű használat miatt
bekövetkező sérülésekért, balesetekért a felelősséget nem vállalja.
A futballpálya használóinak kötelessége:
- betartani a jelen szabályzatban foglaltakat
- megőrizni a futballpálya rendjét, állagát és tisztaságát
A futballpálya használata:
- minden használat előtt ellenőrizni kell a futballpálya és a műfüves gyep
állapotát, amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt
haladéktalanul közölni kell a személyzettel,
- a sportpálya gondnokának/üzemeltető képviselőjének utasításait a pálya
használatakor be kell tartani,
- a műfüves pályán csak sportfelszerelésben, és olyan lábbelivel szabad
tartózkodni illetve edzeni, amely nem sérti meg a borítást,
Tiszta váltócipő használata kötelező!
- a sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés
végzése ajánlott,
Felelősség:
- a futballpályát mindenki csak saját felelősségére használhatja,
- a futballpályán történő balesetekért az iskola felelősséget nem vállal,
- a futballpálya, és annak környezetében található lelátón, a kispadon, és a
palánkon keletkező károkért annak okozója felel,
- a futballpályán, és a lelátókon hagyott tárgyakért az üzemeltető
felelősséget nem vállal,

Tilos a futballpályán:
-

dohányozni,
rágógumizni, köpködni,
enni, inni, hangoskodni,
szemetelni, és bármilyen eredetű szennyező anyagot a pályára juttatni,
a futballpályához tartozó eszközöket kivinni,
a labdafogó hálókra felkapaszkodni, azokat rángatni,

Használat:
- a futballpálya használata előjegyzési rendszerben történik, amelynek
részleteiről az iskola vezetősége dönt,
- a futballpálya engedély nélküli használata, minden esetben
birtokháborítási eljárást von maga után.
- a létesítményt használó minden – ide nem értve az iskola tanulóit ‐
csapat, egyesület, szervezet stb. bérleti díjat köteles fizetni,
- aki a létesítményre vonatkozó rendszabályokat felszólítás ellenére
megszegi, illetve nem tartja be, a pálya használatától eltiltható,
- a pálya használaton kívül lezárt, a kulcs az iskola
gondnokától/üzemeltető képviselőjétől egyeztetett időpontban és helyen
vehető át, illetve használat után az iskola gondnokának/üzemeltető
képviselőjének kell leadni,
- pályavilágítás költségeit a bérleti díj tartalmazza, a világítás csak az arra
rendszeresített kulccsal, az iskola gondnoka/üzemeltető képviselője
hozhatja működésbe,
Felelősségtudat:
- a többi vendéget semmilyen módon nem zavarom,
- betegen nem látogatom a futballpályát, egyben kijelentem, hogy ismert,
a tevékenységben gátló vagy másra veszélyes betegségem nincs.
Debrecen, 2016. október 25.

