HÁZIREND
Messzi István Sportcsarnok – Kecskemét
NYITVATARTÁS
Hétköznapokon: 6.00-22.00 óráig, hétvégén: rendezvények időpontjától függően.

Rendezvények alkalmával minden résztvevő köteles a Messzi István Sportcsarnok Házirendjét,
sportrendezvények alkalmával a szervező sportszervezet Pályarendszabályait betartani, illetve betartatni.

Edzésidő: öltözőkulcs kiadása, illetve az öltözők elfoglalása maximum 1 órával az edzés előtt. Az öltőző
elhagyása, illetve az öltözőkulcs leadása a portára maximum az edzés után 1 órával.

A Sportcsarnok egész területén (beleértve az öltözőket, folyosókat, külön helyiségeket) dohányozni, drogot
és alkoholt fogyasztani SZIGORÚAN TILOS!

Mérkőzés esetén: a mérkőzés befejezése után maximum 90 perccel. A Hírös Sport Nonprofit Kft.
a mérkőzések kezdeti időpontja előtt kosárlabda esetén 3 órával, kézilabda és röplabda mérkőzés esetén
2 órával jogosult és köteles a Sportcsarnokot a szakosztályok rendelkezésére bocsátani.

Sportrendezvények alkalmával a büfében vásárolt 5%-nál kisebb mértékű alkohol fogyasztása a 18 évet
betöltött nézők számára megengedett. Az üveges italok kiszolgálása esetén a büfészolgáltató köteles
műanyag pohárba kiönteni azok tartalmát. Nemzetközi mérkőzéseken MINDENNEMŰ szeszesital
fogyasztása tilos!

Lemondás, módosítás: az edzés, illetve a mérkőzések előtt 48 órával.
A rendezvények alkalmával a nézők csak a számukra kijelölt szektorokat, illetve helyiségeket
használhatják, vehetik igénybe.

KONDICIONÁLÓ TEREM HASZNÁLATA
A kondicionáló termet csak a Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel szerződésben álló egyesületek sportolói és
edzői használhatják edzésidőben. A kondicionáló teremben edzői felügyelet nélkül sportoló nem
tartózkodhat! A gépeket mindenki csak saját felelősségére használhatja. A gépek, eszközök
rendeltetésszerű használatáért, valamint a rendért az edző felel.

A Sportcsarnok előtereiben, szélfogóiban labdázni tilos! A Sportcsarnok egész területén, különösen
rendezvények ideje alatt szülői felügyelet nélkül gyermek nem tartózkodhat!

JÁTÉKTÉR HASZNÁLATA

A Sportcsarnok területe tűzjelző hálózattal van védve. A küzdőtér mennyezetén hő- és füstelvezető
kupolák (20 db) vannak beépítve. Három egymástól független tűzjelző érzékelő jelzése esetén a rendszer
aktiválódik, működése esetén a CO2 patron kirobbantja valamennyi hő- és füstelvezető kupolát.
A szabályszegésből eredő helyreállítási költséget az üzemeltető Hírös Sport Nonprofit Kft. a szabályszegést
elkövető részére kiszámlázza. Tűzjelzés esetén az azonnal továbbításra kerül a tűzoltóságra.
A szabályszegés miatt kivonuló tűzoltóautó és személyzet költségei is kiszámlázásra kerülnek az elkövető
részére.

A játéktéren edzői felügyelet nélkül sportoló nem tartózkodhat! A lelátón és a játéktéren a versenyzőkön
kívül, azok edzésidejében idegen személyek csak engedéllyel tartózkodhatnak! Az edző felelőssége, hogy
versenyzője más szakosztály edzését ne zavarja. A játéktéren váltócipő használata mindenki számára
kötelező!
A rendezvények (a „cserepad”, a zsűriasztal, a hangosítás és a kordonok) előkészítése a szakosztályok,
a takarítás biztosítása a létesítményt üzemeltető feladata. A rendezvények lebonyolításáért a rendező
szakosztály, egyesület, szervezet a felelős, és köteles az éves biztonságtechnikai ellenőrzés során
megállapított létszámú rendezőt, biztonsági szolgálatot biztosítani.

A Sportcsarnok berendezéseinek, felszereléseinek megóvása, a tisztaság megőrzése minden résztvevő
számára kötelező.

ÖLTÖZŐK HASZNÁLATA

A sportlétesítmény területén - személy- és vagyonvédelmi célból - kamerarendszer került telepítésre.
A sportrendezvény látogatói a belépéssel tudomásul veszik és hozzájárulnak ahhoz, hogy személyükről
kamera- és/vagy fényképfelvétel készüljön és azt a rendező szükség esetén hatóságok kérésére átadja
felhasználás céljából.

Öltözködés csak az erre a célra kijelölt öltözőkben történhet. Az öltözői rendért, az esetleges károkozásért
az edző a felelős. Az öltöző rendeltetésszerű használatát, az edzések előtt és után az edző köteles
ellenőrizni. Az öltözőben tárolt sportfelszerelésekért vagy más személyes tárgyakért a Hírös Sport
Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal.

Motorkerékpárt, kerékpárt a kijelölt tárolóhelyen kell elhelyezni, azt a Sportcsarnokba behozni tilos!
A Sportcsarnok gépjármű parkolójában a parkolási rend, valamint a KRESZ szabályainak betartása
kötelező! A sport és egyéb rendezvények lebonyolítása esetén a rendezvény szervezője határozza meg
a parkolási rendet, rendelhet el korlátozásokat.

Kecskemét, 2016. november 1.
Hírös Sport Nonprofit Kft.
6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/A.

