
CSÖMÖRI
SZABADTÉRI 
SPORTKÖZPONT

TENISZ - FOCI - ATLÉTIKA - KONDIPARK - PINGPONG  
Házirendünkkel szeretnénk megjelölni a pályák hosszú távú állagmegőrzéséhez szükséges irányelveket,  

illetve figyelmeztetni a kulturált közösségi viselkedés szabályaira. Rendezvényeinkről a kihelyezett hirdetőtáblákon,  
a www.csomorsport.hu-n és a Csömör Sport facebook oldalán is tájékozódhat. Jó sportolást kívánunk!

Csömör Sport Kft. és Csömör Nagyközség Önkormányzata

SZABADTÉRI SPORTKÖZPONT HÁZIREND 
• Dohányzás és nyílt láng használata az egész sportközpont területén, és annak 5 m-es körzetében szigorúan tilos!
• Tilos üveget, törékeny tárgyat és vágóeszközt vinni a pályákra és a lelátóra! A pályákon szemetelni tilos!
• A szabadtéri sportcentrum területén okozott bármilyen szándékos rongálás teljes kártérítési kötelezettséggel jár.
• Kitiltást vonhat maga után a rendezvényeinken való trágár, sértő megnyilvánulás.
• A szabadtéri sportközpont összes pályájára háziállatot bevinni tilos!
• Különböző járműveket (kerékpár, kismotor, autó) a pályára bevinni és azokat ott tárolni tilos! A kerékpárokat kérjük a kerékpár-
   tárolóban elhelyezni!
• Az élőfüves futballpálya csak előre egyeztetett időpontban használható, egyéb időpontokban a fűre lépni tilos!
• Pályáinkat, és azok berendezési és felszerelési eszközeit mindenki csak saját felelősségére használhatja, az esetleges balesetekért   
   a sportlétesítmény felelősséget nem vállal.
• A Sportcentrum területén lévő csak sportszereket csak rendeltetésszerűen szabad használni! Tilos a kapukon függeszkedni!
• A pályák/sporteszközök/lelátó nem rendeltetésszerű használatkor a létesítmény gondnoka a használatot megtagadhatja. 
• 14 éven aluliaknak szülői, edzői vagy tanári felügyelet nélkül a Sportcentrum területén tartózkodni TILOS!
• Edzés előtt, alatt, után a gyerekek edzői felügyelet nélkül nem mehetnek a pályákra.
• A sportszerek (kapuk) edzések utáni elpakolása, biztonságos tárolása az edző(k) feladata és felelőssége!
• Edzések és mérkőzések után az edző(k)nek kötelező az öltöző ellenőrzése!
• A sportlétesítmény területére behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
• Kép- és hangfelvételt a rendezvényekről csak a rendezők beleegyezésével lehet készíteni.
• A Csömöri Sportközpont területére való belépéssel egyidejűleg Ön elfogadja, hogy amennyiben olyan kép- vagy videófelvétel 
   készül, amelyen Ön is látható, azzal kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel sem a rendezőkkel, sem a felvétel 
   készítőivel, sem annak jogos felhasználóival, médiapartnereinkkel szemben.
• A Szabadtéri Sportközpont területére való belépéssel Ön egyben elfogadja házirendünket.

A sportlétesítményt nem látogathatja:

• Aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása      
   alatt áll, vagy a sporteseményt viselkedésével zavarja.
• Aki korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van.
• Aki szándékosan kárt okoz.
• Akit a sportközpont vezetősége a létesítmény használatától  
  eltiltott.
 
Labdarúgópálya
• Az élőfüves pálya igénybevételekor az üzemeltető képviselőjé-  
   nek utasításait be kell tartani.
• A labdarúgópályát csak arra alkalmas, letisztított cipőben sza- 
   bad használni.
• A labdarúgópályát kizárólag szervezett keretek között lehet      
   használni (edzések, mérkőzések).

 

Futópálya
• A futópályát csak letisztított futó-sportcipőben lehet használni.
• A futópályát kizárólag futásra, gyaloglásra és az atlétikai 
  edzések gyakorlataira lehet használni, a pályán tilos a kerékpá-     
  rozás, és a nordic walking bot használata.
• A pályán a kötelező haladási irány az óramutató járásával        
  ellentétes, aki nem időre fut, kérjük használja a külső pályákat   
  az 1-es és 2-es pálya mellőzésével. A 6-os pálya hossza 437 
  méter.
 
Teniszpálya
• A teniszpályát csak letisztított teniszcipőben lehet használni. 
• A pálya használata után kérjük, használja a „pályalehúzó” 
  eszközt!

Csömöri Szabadtéri Sportközpont, 2141, Csömör, Major u. 7-9. (bejárat a Palotai út felől)


