A Marczibányi Sportcentrum területe csak rendeltetésének megfelelően
használható. A Marczibányi Sportcentrum használója nem sérthet meg
vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen
Házirendben foglalt szabályokat.
Dohányzás:
A Sportcentrum egész területén csak a kijelölt helyen szabad dohányozni!
Általános szabályok:
A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, sportfelszerelések, öltözőkulcs, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul
leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában
anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
Az üzemeltető csak és kizárólag az értékmegőrzőben elhelyezett
tárgyakért vállal felelősséget.
A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető
sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet
belépni.
A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

Amennyiben a Marczibányi Sportcentrum területén az üzemeltető a
tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására,
propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy
fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a
vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel
szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
A létesítmény területén szervezett edzés, sportfoglalkozás (aminek
része a személyi edzővel történő sportolás is) csak az üzemeltető
engedélyével történhet.
A Marczibányi Sportcentrum területén video megfigyelő, rögzítő
rendszer működik, a felvételek kezelése a vonatkozó jogszabályok
szerint működik.
A komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az
elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül
jelezni.
A szolgáltatásokat, edzéseket és eszközöket minden vendég saját
felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
A talált tárgyakat minden vendég a recepción köteles leadni.
A Sportcentrum üzemeltetője nem vállal felelősséget a centrum területén
a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben
azok a Házirend be nem tartásából, ill. a vendégek felelőtlen
magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított
tárgyakért, eszközökért.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a
tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben
tartása, a kulturált viselkedés.
A Sportcentrum szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a
zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.
Öltözők, zuhanytér
Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs
használata kötelező.
A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos
Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet, a szekrény
ajtaját kérjük, szíveskedjenek bezárni!
Szauna:
A szaunát csak az általános szaunázási szabályok szerint, saját
felelősségre lehet igénybe venni:
1. Szaunába csak fürdőruhában, vagy fürdőlepedőben szabad
bemenni.
2. Közvetlenül a fára ne, csak az arra leterített törölközőre, vagy
köntösre üljenek!
3. A papucsot kérjük, hagyják kint, vagy bent, de az ajtó
közelében, ne üljenek papucsban a padra.
4. Kérjük, hogy az illóolajat a szaunában tartózkodó többi vendég
beleegyezésével, és kis mértékben használják!

5. A szaunában nem szabad enni és inni!
6. Kérjük, hogy a szauna ajtót igyekezzenek magunk előtt és után
gyorsan nyitni és zárni.
7. Szaunázás előtt a zuhany használata kötelező, eltávolítani a bőrről
a szennyeződést (izzadtság, krém, dezodornyomok), és száraz
testtel belépni a szaunába. Az ajánlott hőmérséklet: 80-90 °C.
8. Először szaunázóknak ajánlott az alsó padra ülni.
9. Túl száraz levegő esetén a favödör és a kanál segítségével vizet
(illóolajos vizet) kell közvetlenül a kőre locsolni.
10. Egyszeri benntartózkodás maximum 15 perc javasolt, majd zuhany
esetleg pihenés után lehet visszatérni, de a visszatérések sem
javasoltak többször 3 alkalomnál.
11. Amennyiben szédülést, hányingert, zsibbadást, szívdobogást,
légszomjat, kisebb látászavart érezne, azonnal hagyja el a
szaunákat vagy kabinokat, és a pihenőben feküdjön le. Súlyosabb
esetben, rosszullét esetén a vészcsengő megnyomásával azonnali orvosi
segítséget hívunk!
12. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a
szaunákat.
Gyermekek estében a benntartózkodás ideje 5-8 perc lehet
maximum, és a visszatérések alkalma az ő esetükben sem
haladhatja meg a hármat.

13. Szívbetegeknek a szaunába bemenni saját felelősségre is TILOS!
14. Hűtés minden szaunázási blokk után kötelező!
Fitness Termek
1. A fitness termekbe csak megfelelő sportruházatban és sportcipőben
lehet belépni és edzeni. Utcai cipő használata higiéniai okokból tilos, és
balesetveszélyes.
2. A fitness termekbe ételt bevinni tilos.
3. A fitness órákon az eszközöket minden vendég saját felelősségére, az
oktató irányítása és felügyelete mellett használhatja.
4. A fitness órákon bérlettel vagy napi jeggyel lehet részt venni. Az
órák megkezdése előtt a recepción kiállított órajegyet a vendég az
edzőnek köteles átadni.
5. A spinning órákon előzetes bejelentkezés alapján lehet résztvenni. Az
órákra bejelentkezni személyesen, telefonon vagy elektronikus úton
lehet, a reggeli órákra megelőző nap 20.00-ig, a délutáni órákra aznap
13.00-ig

Tenisz:
A játék egész órakor kezdődik és óra 55 percig tart. A maradék 5
percben kérjük, a pályát lehúzni szíveskedjenek, így az Önök után
következő sporttárs idejét is tiszteletben tartják.
Ha Önnek órakezdésre nem adják át a teniszpályát, kérjük, jelezze a
recepció felé.
Közösen törekedjünk a tisztaság megőrzésére és a berendezési tárgyak
állagának megóvására.
Az öltözőben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
A teniszpályát mindenki a saját felelősségére használja.
Kérjük, óvják saját és sporttársaik testi épségét!
A pályák teniszcipőben és megfelelő öltözékben használhatók.

A tagkártya elvesztése estén 1000 Forint kártyapótlási díj fizetendő.
Az öltözőszekrény kulcsa 1000 forintos letéti díj ellenében vehető
igénybe, - kivéve, ha a vendég klubtagsági rendszerünk regisztrált és
aktív tagja - amit a kulcs leadása után visszaadunk.
Az üzemeltetőnek jogában áll felújítási munkálatok, szerelési
munkálatok, rendezvények miatt a Sportcentrum területének használatát
(beleértve a közösségi területeket is) korlátozni.
Élő állatot a Sportcentrum területére behozni szigorúan TILOS!
A Sportcentrum egész területén kerékpározni, gördeszkázni,
görkorcsolyázni és egyéb hasonló eszközt használni TILOS!
A pályákon a bérlőkön kívül más személy nem tartózkodhat!
A házirend ismételt vagy durva megsértése a Sportcentrumból való
kizárást vonja maga után.
Nyitva tartás:
H – P: 6.00 - 23.00
Sz – V: 7.00 – 23.00
Marczibányi Sportcentrum vezetősége

