STRANDRÖPLABDAPÁLYÁK
HÁZIRENDJE
1.
A HÁZIREND CÉLJA, hogy meghatározza a Budapest
Főváros Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és a Budapesti
Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében lévő Margitszigeti
Atlétikai Centrum és Monspart Sarolta Futókör (a továbbiakban:
MAC) részét képező strandröplabdapályák területén tartózkodó
személyek egymás közötti magatartását és az alapvető
szabályokat.
2.
A HÁZIREND HATÁLYA: a strandröplabda pályák
látogatói, vendégei és szolgáltatásainak igénybe vevői a MAC
területére lépéssel, illetve a strandröplabdapályák használatával
elfogadják jelen házirendet, az Üzemeltető biztonsági és
adatvédelmi szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok
megszegésekor a strandröplabdapályák, illetve a MAC elhagyására
kötelezhetik őket.
3. NYITVATARTÁS:
3.1.
Megfelelő
időjárási
körülmények
esetén
a
strandröplabdapályák a nyári időszakban az alábbiak szerint
tartanak nyitva:
A hét minden napján: 06:00 - 22:00
Zártkörű rendezvény, az azokkal összefüggő építési és bontási
munkálatok, rossz idő, műszaki okok, illetve járványveszély esetén
az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a strandröplabdapályák
zárva tartását rendelje el vagy a strandröplabdapályáknak csak egy
részét tartsa nyitva.
3.2. A strandröplabdapályák csak a nyitvatartási időben
használhatóak bérleti díj megfizetése mellett. Zártkörű rendezvény
esetében csak a rendezvényre belépésre jogosult személyek
léphetnek be a strandröplabdapályák területére.
4. A STRANDRÖPLABDAPÁLYÁK BÉRLETI DÍJA: 5.000 Ft/óra
4.1. A bérleti díj nem tartalmazza az esti pályavilágítás díját,
amelyet a bérlőnek meg kell fizetnie:
bruttó 1.000 Ft/óra/pálya
ugyanazon bérlő mindegyik pálya egyidejű bérlése
esetén: bruttó 2.500 Ft/óra/teljes terület
A pályavilágítás bekapcsolásának szükségességéről kizárólag a
Bérbeadó jogosult dönteni. Nyári időszakban ez általában este
nyolc és este kilenc óra között várható.
Akkor is a teljes óradíjat ki kell fizetni a pályavilágításra, ha csak a
foglalási idő egy részére esik a pályavilágítási díj (pl. 20:00 órától
21:00 óráig foglalta a bérlő a pályát és 20:23 perckor kapcsolják fel
a pályavilágítást, akkor is a 4.1. pont szerinti óradíjat kell kifizetni,
törtszámolás nincs)
Bérbeadó viseli a pályavilágításnak azt az esetleges
többletköltségét, amelyre nem elegendő a mindenkori bérlők által
fizetett pályavilágítási díj

4.2. A MAC sportlétesítményben elérhető sportszolgáltatások és
programok köre megtekinthető a helyszínen kihelyezett
díjtáblázatban,
illetve
az
Üzemeltető
weboldalán
(www.margitsziget.com).
4.3. A strandröplabdapályákat magyar forintban fizetett bérleti díj
(esti óráknál ezen felül a pályavilágítási díj megfizetése) ellenében
az online visszaigazolt foglalási időben, illetve a szabad kapacitás
terhére lehet helyben foglalni és használni. A bérleti díjat és a
pályavilágítási díjat a helyszínen, nyitvatartási időben a MAC
főépületének recepcióján lehet kifizetni készpénzben,
bankkártyával vagy SZÉP kártyával.
4.4. A strandröplabdapályák aktuális állapota és az időjárás
helyben is szemrevételezhető, így a jegy helyszíni megváltása
esetén visszaváltásra nincs mód. A jegyek a megváltás után, a
foglalt idősávban felhasználandóak. A strandröplabdázás
szabadtéri, szabadidős sporttevékenység, melyet az időjárás
befolyásolhat. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az időjárás
szélsőséges változása esetén (pl. heves nyári zápor) felszólíthatja
a vendéget a sporttevékenység abbahagyására és a pályák
elhagyására. Ez esetben a bérleti időtartama a szélsőséges
időjárási állapot elmúltáig felfüggesztésre kerül és folytatólagosan
folytatódik a nyitvatartási időn belül, amint az időjárás lehetővé
teszi. Nincs mód a megkezdett bérleti idő felfüggesztése esetén
másik napon befejezni a pályahasználatot.
4.5. LEMONDÁS: lemondásra legkésőbb a foglalt időpont előtt 24
órával a foglalási felületen lehetséges. „No show” esetén, azaz, ha
a vendég nem mondja le határidőben a foglalási felületen és nem
is jelenik meg a foglalt idősáv megkezdése előtte, akkor is ki kell
fizetnie a foglalását.
5. A STRANDRÖPLABDAPÁLYÁK HASZNÁLATA:
5.1. A strandröplabdapályákat mindenki saját felelősségére és
kockázatára veheti igénybe.
5.2. A foglalási idő kezdete előtt a játékra várva a vendégek és
kísérőik nem tartózkodhatnak a homokon. A homokra felmenni
legkorábban a játék megkezdése előtt 5 perccel lehet, amennyiben
az előző pályahasználó a pálya rendbetételével már végzett és üres
a pálya.
5.3. A foglalási idő utolsó 5 perce a pálya rendbe tételére van
fenntartva, ekkor már nem szabad röplabdázni, hanem a pálya
rendbetételével kell foglalkozni: a pályát oly módon szabad csak
elhagyni, hogy az alkalmas a következő játékra. Ennek elmaradása
esetén az Üzemeltető jogosult 5000 Ft, azaz Ötezer forint pótdíjat
felszámolnia a vendégnek.
5.4. A strandröplabdapályákat használóknak a pályát a vonalakon
túl is le kell húzni, hogy sehol ne maradjanak nyomok, illetve, hogy
a homok mindenhol egyenletesen szétterüljön. A lehúzót az arra
kijelölt helyre kell visszarakni.
5.5. A hulladékokat a hulladékgyűjtő edényekbe kell tenni, a
szemetelés szigorúan tilos.
5.6. A pályákon a vendégek saját strandröplabda sporteszközeiket
is használhatják..
5.7. A strandröplabdapályák használata után a homokot le kell
kefélniük magukról a vendégeknek, hogy minél kevesebb homokot
vigyenek be az öltözőbe. A sok homok dugulást okoz a mosdókban.
Üzemeltető alkalmazottja, megbízottja az öltözőkbe/mosdókba való
belépést megelőzően jogosult felhívni a látogatók figyelmét
fentiekre.
5.8. Minden okozott kárt be kell jelenteni a recepción.
5.9. A bérleti idő lejáratával a pályát el kell hagyni.
5.10. A strandröplabdapályákat csak rendeltetésszerűen szabad
használni. A személyeket ért, valamint a létesítményben, illetve
eszközökben esett kárt a vendég köteles megtéríteni.
5.11. A MAC, illetve a strandröplabdapályák területére behozott
vagyontárgyakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
5.12. Zuhanyozni a strandröplabdapályák mellett kihelyezett
konténermosdókban lehetséges.
6. KIZÁRT SZEMÉLYEK:
6.1. A strandröplabdapályákat nem veheti igénybe az a személy,
aki
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- nem rendelkezik érvényes, az adott idősávra szóló jeggyel,
rendezvény esetén belépési jogosultsággal,
- nem felel meg a hatályos járványügyi előírásoknak,
- felnőtt kísérő nélküli 14 éven aluli gyermekek,
- lázas, illetve fertőző betegségben szenved,
- görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő, vagy
kóros elváltozással járó betegségben szenved,
- ittas állapotban van vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll,
- aki korábban minősíthetetlen módon beszélt vagy viselkedett a
strandröplabdapályán dolgozókkal, illetve vendégekkel.
6.2. Tilos továbbá:
- a strandröplabdapályákon szemetelni;
- a strandröplabdapályán étkezni, dohányozni, szeszes italt,
kábítószert fogyasztani és törékeny tárggyal játszani,
- a homokba bármit beleönteni, beledobni.
7.
DOHÁNYZÁS: csak a kijelölt helyen szabad dohányozni a
18 éven felüli személyeknek, 18 éven aluli személyeknek
mindenhol tilos dohányozni.
8.
TILTOTT TÁRGYAK: kábítószereket, ütő, vágó, szúró
eszközt, fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert, és
egyéb balesetveszélyes tárgyat a strandröplabdapályák és a MAC
területére hozni szigorúan tilos.
9.
FOTÓZÁS:
9.1.
Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet, egyéb technikai
eszközt csak saját felelősségre lehet használni.
9.2.
A strandröplabdapályák területe nem közterület.
9.3.
A strandröplabdapályák területén jegyes fotózás,
kismamafotózás, kreatív és esküvői fotózás, reklám-,
katalógusfotózás, kereskedelmi, illetve üzleti célú kép-, videó-,
drón- és hangfelvétel, valamint bármilyen média (újság, magazin,
televízió, youtube csatorna stb) számára kép-, videó-, drón- és
hangfelvétel készítése, a felvétel közzététele csak az
Üzemeltetővel előzetesen megkötött szerződés és az Üzemeltető
által megállapított térítési díj megfizetése mellett lehetséges.
9.4.
A
hatályos
jogi
szabályozás
értelmében
a
strandröplabdapályák területén tartózkodó személyekről csak azok
beleegyezésével készíthetnek felvételeket és tehetik közzé azokat.
Kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetében a
törvényes képviselőnek kell engedélyeznie a felvétel elkészítését
és közzétételét is. A strandröplabdapályák látogatói a
sportlétesítmény területére lépéssel elfogadják, hogy az
Üzemeltető kép- és hangfelvételeket készíthet és tehet közzé
honlapján, közösségi oldalain, illetve a MAC-ról szóló promócióban,
melyeken, mint látogatók feltűnhetnek.
Az érintett kifejezett
írásbeli kérelmére az Üzemeltető az érintett arcát kitakarja.
9.5.
A fotózás/forgatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani
az info@margitsziget.com e-mailcímre a fotózás, illetve forgatás
előtt. A kérelem jóváhagyása esetén az Üzemeltető árajánlatot és
szerződés-tervezetet küld kérelmezőnek. A fotózás, illetve forgatás
csak az Üzemeltetővel kötött megállapodás birtokában és a fotózás
térítési díjának megfizetését követően kezdhető meg.
10.
REKLÁM,
SZÓRÓANYAG
KIHELYEZÉSE:
A
strandröplabdapályák területén kizárólag az Üzemeltetővel kötött
előzetes írásbeli megállapodás alapján helyezhető ki reklám,
szóróanyag és hirdetés, folytatható direkt vagy indirekt marketing
tevékenység, illetve adománygyűjtés.
11.
TALÁLT TÁRGYAK: A talált tárgyat a MAC recepcióján
kell jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakról emailben lehet érdeklődni az info@margitsziget.com e-mailcímen. A
megtalálást követő harmadik munkanap után az elvesztett
okmányokat a Budapesti XIII. kerületi Rendőrkapitányság részére
adjuk át, az egyéb talált tárgyakat a MAC recepciója megőrzi a nyári
idény zárásáig, az ezt követő 3. napon a Budapest Főváros XIII.
kerület Zugló Önkormányzat Ügyfélszolgálatára továbbítjuk.
12.
A MAC EGYÉB TERÜLETEI: a látogatóktól elzárt
területekre, illetve üzemi területre tilos bemenni. A MAC egyéb
sportszolgáltatásainak igénybevételére a strandröplabdapályára
megváltott jegy nem terjed ki.

13.
HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA: Az Üzemeltető fenntartja a
jogot a Házirend módosítására. Az Üzemeltető Házirendje
nyilvános, szabadon megtekinthető a strandröplabdapályákon, a
MAC
recepcióján,
illetve
a
MAC
weboldalán
(www.margitsziget.com )
14.
BIZTONSÁGI KAMERARENDSZER: A MAC és a
strandröplabdapályák területén biztonsági kamerarendszer üzemel.
15. Az Üzemeltető adatvédelmi rendelkezései az Üzemeltető
weboldalán (www.bsk.sport.hu) megtekinthetőek.
Budapest, 2022. június 20.
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