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Általános szabályok:
A házirend betartása mindenki részére (dolgozók, sportolók, látogatók) kötelező!
A házirend területi hatálya az edzőteremre és annak kiszolgáló helyiségeire is érvényes.
A házirend visszavonásig érvényes.
Nyitva tartás:
A mindenkori hirdetmény szerint, a sziesport.hu honlap és a teremben kifüggesztett
rend szerint.
A kondicionáló terem az egyetemi testnevelést, szabadidősportot kiszolgáló, sportcélú
intézmény, melynek feladata az egyetemi sporttevékenység támogatása mellett, a lakossági és
intézményi célú sportesemények lebonyolítása.
A zavartalan működtetést a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő
magatartással segíti minden látogató. A terem berendezéseinek, felszereléseinek védelme,
anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak
érdeke és kötelessége. A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért az ebben vétkes
látogató (sportoló, edző, kísérő, szurkoló) anyagi felelősséggel tartozik és az okozott kár teljes
egészét köteles megtéríteni.

 A terem eszközeit mindenki kizárólag saját felelősségére – fittségi állapotát
ismerve – használhatja.
 A testnevelési órákon elsősorban a kötelező testnevelést teljesítők vehetnek
részt. Bérletesek csak akkor jöhetnek a testnevelési órákra, ha a létszám 15 fő
alatt van, és a tanár engedélyezi.
 A Szabadidősport Klub keretein belül fenntartott időpontokban kizárólag a
SZIE Sport Klub kártyával rendelkező kondisok használhatják a kondicionáló
termet.
 A bérletes időpontokban csak azok jöhetnek, akik befizették a havi / féléves
bérleti díjat és felmutatják a bérletüket. Ezt a teremfelügyelőknek joga és
feladata is ellenőrizni.
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Konditerem használata:
 minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát,
amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt haladéktalanul
közölni kell a teremfelügyelővel,
 a teremben csak sportfelszerelésben, váltócipőben szabad tartózkodni, illetve
edzeni,
 a higiéniai okok miatt fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, törülköző
használata kötelező,
 az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz használhatók,
 a szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz,
 a súlyokat és a tárcsákat padra rakni, dobálni tilos,
 a használt eszközöket a gyakorlat befejezése után vissza kell tenni a helyére,
 a sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés
végzése ajánlott.
 A terem egész területén, illetve annak környezetében a dohányzás és nyílt láng
használata tilos! Dohányozni csak az arra kifejezetten kijelölt helyen lehet. A
csikkeket a kihelyezett tárolóedényekbe kell elhelyezni!
 Tilos a szereken pihenni, illetve alkoholos állapotban a teremben tartózkodni,
enni, inni, hangoskodni, a teremből eszközöket kivinni!
 A terem teljes területén, beleértve a parkoló és külterületeket is, tilos a
szemetelés. A szemetet a kihelyezett tárolókba kell elhelyezni. Az elektromos
kapcsolóhoz illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő szerkezetekhez,
csak a megbízott személyek nyúlhatnak!
 A terem berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége figyelmeztetni, és
az esetleges kár keletkezését megakadályozni!
 A létesítmény területére élőállatot külön engedély nélkül (vakvezető kutya
kivételével) bevinni szigorúan tilos!
 A létesítményben a tanórák alatt, illetve diák- és szabadidősport számára
kijelölt időpontokban, az egyetemi hallgatók és 18 év alatti személyek csak
nevelői felügyelettel tartózkodhatnak!
 A teremben, annak öltözőjében, illetve a hozzá tartozó területeken elhelyezett
értéktárgyakért /kerékpár, ruházat, telefon stb./ az üzemeltető, - beleértve a
dolgozókat is - felelősséget nem vállal, így a kár megtérítését rá nem lehet
hárítani, függetlenül attól, hogy az esetleges károsult a rendezvény nézője vagy
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résztvevője esetleg szervezője a rendezvénynek! Mindenki maga köteles
gondoskodni arról, hogy a lebonyolításra kerülő sport- vagy egyéb
rendezvényeken való részvétele esetén, illetve tanórák, hallgatói
szabadidősport ideje alatt, személyes- és értéktárgyai megfelelően legyenek
biztosítva.
 Mindenki köteles a bekövetkezett bármely meghibásodást vagy káreseményt,
vagy ha olyan javítási, karbantartási igény merülne fel, amely az üzemeltető
kötelezettsége lenne, azt azonnali hatállyal közölni az üzemeltetővel vagy
annak megbízottjával telefonon és írásban, hogy az üzemeltető intézkedni
tudjon, hogy a meghibásodás vagy káresemény személyi sérülést ne
okozhasson, illetve a létesítmény állagában további károk ne keletkezzenek.
Öltözők, mosdók, tusolók, WC-k használata:
 A megállapított edzésidő betartása mindenki számára kötelező.
 A mosdókat és az illemhelyeket mindenkor az elvárható kulturált emberi
viselkedésformák szerint lehet használni. Fokozottan ügyelni kell a tisztaság
fenntartására. Kérjük, takarékoskodjon a kézmosó szappannal, a
papírtörölközőkkel, WC papírral. A keletkezett hulladékot az arra
rendszeresített tárolókba helyezze el.
Felelősségtudat:
 A házirend elfogadásával nyilatkozom, hogy a többi vendéget semmilyen
módon nem zavarom.
 A házirend elfogadásával nyilatkozom, hogy betegen nem látogatom a
konditermet, egyben kijelentem, hogy ismert, a tevékenységben gátló vagy
másra veszélyes betegségem nincs.
Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a Kondicionáló terem tartós, kulturált, szép
állapotának, tisztaságának és mindenkori rendjének fenntartásához!
Minden kedves vendégünknek jó sportolást, szurkolást, pihenést, kikapcsolódást
kíván, az üzemeltető: SZIE Sport Nonprofit Kft.
Üzemeltető: SZIE Sport Nonprofit Kft
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
adószám: 24835851-2-13
www.sziesport.hu
Vagyonkezelő: Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
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