
A Sportcsarnok házirendje 
 
Általános szabályok: 
 

A házirend betartása mindenki részére (dolgozók, sportolók, látogatók) kötelező. 
A házirend területi hatálya: a sportcsarnok a hozzá tartozó öltözők, mosdók, zuhanyzók 

és mellékhelyiségek. 
 
 

A házirend visszavonásig érvényes. 
 
Nyitva tartás: 
 
H-P 08-22 óráig 
SZ-V és ünnepnap a mérkőzések és a rendezvények időpontjaiban 
 
 
A Sportcsarnok az iskolai testnevelést, versenysportot, szabadidősportot kiszolgáló, 
sportcélú intézmény, melynek feladata a helyi sporttevékenység támogatása mellett, a 
lakossági és intézményi célú rendezvények lebonyolítása. 
 

• Nyitva tartási időben – zártkörű rendezvények, iskolai testnevelési órák és 
tartósan bérelt időpontok kivételével – minden érdeklődő látogathatja, igénybe 
veheti szolgáltatásait, részt vehet a rendezvényeken. 

• Belépődíjas rendezvények esetén a jegyváltás kötelező, mely egyszeri belépésre 
jogosít, s a jegy, kezelés után másra át nem ruházható. 

• A Sportcsarnok 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 Sportcsarnok helyiségeiben, illetve egész területén a dohányzás és nyílt láng 
használata tilos!  

• A Sportcsarnok teljes területén, beleértve a parkoló és külterületeket is, tilos a 
szemetelés. A szemetet a kihelyezett tárolókba kell elhelyezni. 

• Az öltözőkbe, a lelátóra, játéktérre, üveges italt bevinni tilos! 

• A Sportcsarnok berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége 
figyelmeztetni, és az esetleges kár keletkezését megakadályozni! 

• A Sportcsarnok területén az üzemeltető ill. a rendezvény biztosításával megbízott 
személyek jogosultak a rendzavarókkal, vagy mások számára megbotránkoztató 
módon ill. a jó erkölcsbe ütköző módon viselkedőkkel szemben eljárni. Jogosultak 
továbbá ezen személyeket a Sportcsarnok területének elhagyására felszólítani, 
végső esetben a területről eltávolíttatni, kitiltani. 

• A sportcsarnokban illetve a hozzátartozó helyiségekben, továbbá a külső udvari 
területen elhelyezett értéktárgyakért /kerékpár, ruházat, telefon stb./ a 
Sportcsarnok üzemeltetője felelősséget nem vállal! 

• Iskolai tanórák alatt, illetve diáksport rendezvényeken, a tanulók csak 
nevelői/edzői felügyelettel tartózkodhatnak a sportlétesítményben. 

 
 



Közösségi terek, lelátó, közlekedő terek használata: 
 

• Tilos hangoskodni, kiabálni, lökdösődni, más testi épségét bármilyen módon 
veszélyeztetni, a közösségi és közlekedőterek építményeiben, tárgyaiban, 
bármiféle kárt, rongálást okozni.  

• Tilos a játéktéren kívül bárhol labdával bemelegíteni. 
• Tilos mindenféle szúró, vágó eszközt, petárdát, lőfegyvert, üveget, botot, és 

egyéb testi épséget veszélyeztető tárgyat bevinni. 
 
Játéktér, használata: 
 

• A sportcsarnokba sportrendezvények esetén utcai cipőben belépni tilos. A 
játéktéren kizárólag olyan sportcipőben lehet tartózkodni, amely a parketta 
állagában semmiféle kárt nem okoz, azon maradandó nyomot nem hagy.  

• A játéktéren kizárólag olyan tevékenység, sport tevékenység folytatható, amely a 
csarnok általános rendeltetésének megfelelő. 

• Tilos a játéktéren bármiféle olyan jelölést, csíkozást, karcolást, tájékozódási 
pontot elhelyezni, amely könnyen, gyorsan és egyszerűen, maradandó nyom 
nélkül el nem távolítható. 

• A használati (sport) eszközöket a használat után a játéktérről az eredeti helyére 
vissza kell állítani, ill. a tároló helyekre vissza kell vinni.  

• Tilos a kihelyezett tájékoztató, figyelmeztető anyagok eltávolítása. 
• A játéktérre az előre megállapított, megállapodott időpontban lehet belépni. 
• A játékteret az előre megállapított, megállapodott időpontban, pontosan el kell 

hagyni.  
 
Öltözők, mosdók, WC-k használata: 
 

• A hazai és a vendégcsapatok sportolói a versenyek, mérkőzések előtt fél órával, 
• az edzések előtt negyed órával foglalhatják el az öltözőket. 
• A sportbejárat kulcsát az intézmény dolgozói adhatják ki az arra illetékes 

csapatvezetőnek, edzőnek, kivételt képeznek ez alól a kulcshasználati joggal 
rendelkező csoportvezetők. 

• A mosdókat és az illemhelyeket mindenkor az elvárható kulturált emberi 
viselkedésformák szerint lehet használni. Ügyelni kell a tisztaság fenntartására. 

• A keletkezett hulladékot az arra rendszeresített tárolókba helyezze el. 
 

Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a Sportcsarnok rendjének 
fenntartásához. 

 
 
2013. január 1. 

Kiss Józsefné igazgató 
Művelődési és Sportház 

Dánszentmiklós 
 
 

A házirendben foglaltakat megismertem, és gondoskodom az érintettek tájékoztatásáról: 
 
 

         Használó/képviselője
        


