
WINDOOR Sport- és Szabadidőközpont - Zalaegerszeg, Zala u. 18 

WINDOOR Sport- és Szabadidőközpont 

 

 

HÁZIREND 

 

Jelen Házirend a WINDOOR Sport- és Szabadidőközpont (továbbiakban: 

Sportcentrum) összes bérleti megállapodásának elválaszthatatlan részét képezi 

Házirendünkkel szeretnénk megjelölni a Sportközpont hosszú távú 

állagmegóvásához szükséges irányelveket, illetve figyelmeztetni a kulturált 

közösségi viselkedés szabályaira. Rendezvényeinkről a www.windoorsport.hu 

oldalon illetve a Windoor Sport facebook oldalán is tájékozódhat.  

- Dohányzás és nyílt láng használata az egész Sportközpont területén és 

annak 5 m-es körzetén belül szigorúan tilos! Dohányozni csak a kijelölt 

helyen lehet! 

- Tilos üveget, törékeny tárgyat és vágóeszközt vinni a pályákra és a 

létesítménybe. A létesítményben szemetelni tilos! 

- A Sportcentrum területén bármilyen szándékos rongálás teljes körű jogi 

felelősséggel és kártérítési kötelezettséggel jár! 

- A Sportcentrum egész területére háziállatot bevinni tilos! 

- Különböző járműveket (kerékpár, motor, autó) a Sportcentrum 

területére bevinni és azokat ott tárolni tilos! A kerékpárokat kérjük a 

kerékpártárolóban elhelyezni. 

- Az élőfüves futballpályák csak az előre egyezetett időpontokban 

használhatók, egyéb időpontban a fűre lépni tilos! 

- Pályáinkat, létesítményünket, azok berendezési és felszerelési eszközeit 

mindenki csak saját felelősségre használhatja, az esetleges balesetekért a 

Sportcentrum felelősséget nem vállal. 

- A Sportcentrum területén lévő sportszereket csak rendeltetésszerűen 

szabad használni! Tilos a kapukon függeszkedni! 

http://www.windoorsport.hu/
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- A pályák (sporteszközök) és a létesítmény helyiségeinek nem 

rendeltetésszerű használatakor a létesítmény gondnoka a használatot 

megtagadhatja 

- 14 éven aluliaknak szülői, edzői vagy tanári felügyelet nélkül a 

Sportcentrum területén tartózkodni tilos! 

- Edzés előtt, alatt, után a gyerekek edzői felügyelet nélkül nem mehetnek 

a pályákra 

- A szülők edzés előtt, alatt és után a létesítmény előtti fedett teraszon 

tartózkodhatnak, a pályára és a létesítménybe belépni tilos! 

- A sportszerek edzések utáni elpakolása, biztonságos tárolása az edző(k) 

feladata és felelőssége, egyéb rendezvény esetén pedig a Sportcentrum 

gondnokáé!  

- Edzések és mérkőzések után az edző(k)nek kötelező az öltözők 

ellenőrzése 

- Edzések és mérkőzések, valamint egyéb rendezvények után a rendező 

kötelessége az alap takarítás elvégzése (söprés, felmosás) legkésőbb 

másnap reggel 9 óráig! 

- A Sportcentrum területére behozott értéktárgykért felelősséget nem 

vállalunk! 

- Kép- és hangfelvételt a rendezvényekről csak a rendezők beleegyezésével 

lehet készíteni 

- A Sportcentrum területére való belépéssel egyidejűleg Ön elfogadja, 

hogy amennyiben olyan kép- és hangfelvétel készül, amelyen Ön is 

látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel sem a 

rendezőkkel, sem a felvétel készítőivel, sem annak jogos felhasználóival, 

médiapartnereinkkel szemben 

- A Sportcentrum területére való belépéssel Ön egyben elfogadja jelen 

házirendünket 

A Sportcentrumot nem látogathatja: 

- Aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll vagy 

a rendezvényt viselkedésével zavarja 

- Aki korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van 

- Aki szándékosan kárt okoz 

- Akit a Sportcentrum tulajdonosa és vezetése a létesítmény használatától 

eltiltott 
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Labdarúgópályák használata: 

- Az élőfüves pályák igénybevételekor az üzemeltető képviselőjének 

utasításait be kell tartani 

- A labdarúgópályákat csak arra alkalmas, letisztított cipőben szabad 

használni („éles” - fémstoplis – cipő használata tilos) 

- A labdarúgópályákat kizárólag szervezett keretek között lehet használni 

(edzések, meccsek, egyéb rendezvények)  

Salakos pálya:  

- Használata csak előzetes egyezetés alapján lehetséges 

- A pályavilágítás használata a létesítmény gondnokának feladata és 

felelőssége 

Sportcentrum épülete: 

- Az épületben csak azok a helyiségek használhatóak, melyek az aktuális 

rendezvény bérleti szerződésében meghatározásra kerültek 

- Az épület helyiségeit kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni! 

- Az épületben csak az ott tartott rendezvény résztvevői tartózkodhatnak 

az előzetes megállapodás szerint létszámban 

- Az épület használatára vonatkozó egyéb szabályok a rendezvény bérleti 

szerződésében kerülnek meghatározásra. 

 

 

Kellemes sportolást és szabadidő eltöltést kívánunk! 
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