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 A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE ÉS HATÁLYA 

 

A házirendet, a vízitelepet használó, a programokon résztvevő minden személy köteles 

betartani; minden látogató, vendég, résztvevő a létesítmény használatával elfogadja a 

Házirendben foglaltakat. A jelen Házirend 2021. január 1-től visszavonásig érvényes. 

 

 

 

 Általános érvényű szabályok: 
 

1. A létesítményt a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötött érvényes bérleti szerződéssel rendelkező 

sportszervezet sportolója, sportszakembere érvényes tagsági igazolvánnyal, illetve engedéllyel 

meghatározott időben és céllal veheti igénybe. 

 

 

2. A telepen tartózkodók kötelesek betartani a vonatkozó baleset- és tűzvédelmi előírásokat, valamint 

tartózkodni attól, hogy magatartásukkal az ott folyó edzést vagy a pihenők nyugalmát megzavarják.

 Kiegészítő fűtés használata TILOS! 

 

 

3. A Holt-Tiszai vízi sporttelep területére gépjárművel behajtani – csak a Sportcentrum által kiadott – külön 

engedéllyel vagy szállítási célból lehet. A telep területén a KRESZ előírásait be kell tartani. 

 

 

4. Mindenki köteles a telep területét, helyiségeit, sporteszközeit és felszereléseit rendeltetésszerűen 

használni, állagát megóvni, tisztaságára vigyázni, a villanyt, a vizet, és a gázt takarékosan használni! 

 

 

5. Kerékpárok, motorkerékpárok csak a kijelölt helyen lezárva tárolhatók. Az épületben, illetve   

sporttelep területén elhelyezett értéktárgyakért a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. felelősséget 

nem vállal! 

 

 

6. A vízisport telep területére állatot behozni TILOS! 
 

7. A sporteszközökben a telep felszerelésében használat közben bekövetkezett rongálást, illetve hibát a 

sportolók az edzőknek, illetve a vendégek a műszaki személyzetnek kötelesek haladéktalanul 

bejelenteni. A felróható okból előálló (a szándékosan okozott vagy gondatlanságból fakadó) kárt a 

vendégek 

a Ptk. Általános felelősségi szabályai szerint kötelesek megtéríteni.  

 
 

8. A vízitelep területén csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni. Minden egyéb helyen a dohányzás 

TILOS!   

 
 

9. A vízfelület használatát az ALCSI HOLT-TISZA kódex szabályozza. 

http://kotiweb.vizugy.hu/doksik/alcsi_kodex.pdf 

 

 

 

 

 

http://kotiweb.vizugy.hu/doksik/alcsi_kodex.pdf


 

 

I. Sportolókra érvényes szabályok: 
 

1. Kötelező a Sportlétesítményben, illetve a vízen a sportolóhoz méltó, kulturált, tisztességes magatartás. 

 

2. 18 év alatt edzést végezni csak edző irányításával, felügyeletével lehet. 

 

3. A sportoló köteles a hajókat, lapátokat, súlyzókat rendeltetésszerűen tárolni, használni. Az öltözőben, 

zuhanyzóban rendet hagyni maga után.  

 

4. A sportoló köteles a neki kiosztott szekrényt rendben tartani. 

 

5. Nyári táborok idején a Holt-Tiszai Vízi sporttelepen tartózkodás (fürdőzés) csak edzői felügyelet mellett 

történhet. 

 

 

 

II. Edzőkre vonatkozó szabályok: 

 
1. Az edző kötelessége – saját sportolói esetében – a Házirendben foglaltak betartása. 

 

2. A sportlétesítményekben edzés csak az edző jelenlétével történhet (kivétel az I.2. pontban foglalt esetet). 

 

3. Az edző feladata az öltözőrend ellenőrzése. 

 

4. Az edző a sportlétesítményben található eszközökre, vagyontárgyakra, azok állagmegóvására fokozott 

figyelmet fordít. 

 

5. Az edző köteles a vízfelület használatára vonatkozó – időszakos – rendelkezéseket és az Alcsi Holt-Tisza 

kódex szabálygyűjteményében foglaltakat betartani. 

 

6. A motorcsónakkal történő közlekedés során fokozott figyelmet kell fordítani a vízi közlekedési szabályok 

betartására. 

 

7.  A sportlétesítményben és a vízfelületen lévő eszközök használatakor, illetve az ott tartózkodás során más 

edzőkkel, sportolókkal, személyekkel az együttműködésre törekszik, koordinációs egyeztetésekkel kerüli 

a nézeteltéréseket.  

 

8.  A stégek használata egyeztetéssel történik figyelemmel a korrekt együttműködésre. 

 

9. Rendkívüli esemény (pl.: baleset, károkozás stb.) esetén az edzőknek azonnali jelentési 

kötelezettsége van a Sportcentrum vezetői számára. 

 

 

 

III.  Bérlők, vendégek: 
  

 A vendégek a létesítmény használatára az üzemeltetővel megkötött szerződés (megállapodás) 

feltételeinek megtartásával jogosultak. Így a megegyezés szerinti időpontokban igénybe vehetik a számukra 

kijelölt helyiségeket, sporteszközöket, felszereléseket, a zuhanyzót, öltözőt. 

Minden vendég csak a számára kijelölt helyiségeket, sporteszközöket, felszereléseket használhatja. 

 

 

IV.  Tájékoztatás: 
 

A létesítményben készülő kép- és hangfelvételeken (film-, videofelvételekben, fotókon) Ön is feltűnhet, 
ezekkel kapcsolatban nem léphet fel semmilyen követeléssel a szervezőkkel, rendezőkkel vagy a felvétel 
készítőivel szemben. A belépéssel hozzájárul, hogy a felvételeket a rendezvény szervezője a kajak-kenu 
sportág és a létesítmény népszerűsítésére felhasználja. 
Egyéb, az intézményi tartózkodás során felmerülő adatkezelés és szabályozásra vonatkozó tájékoztató  

  kollégáktól írásban, ill. online, a www.szolsport.hu oldalon áll rendelkezésre. 
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V. Kondicionáló terem: 

 

 Az edzőtermek használata csak az ott végezhető gyakorlatok ismeretében, a balesetvédelmi előírások 
betartásával szabad.  
A gyakorlatok végzése közben a teremben tartózkodók kötelesek egymást segíteni, egymás testi épségére 
vigyázni. 
Az edzőterem utcai cipőben nem látogatható. Étel és ital fogyasztása az edzőteremben tilos, folyadékpótlás 
céljából kizárólag zártható palackban engedélyezett. 
Edzés közben zene lejátszó eszköz, vagy rádió használata megfelelő (másokat nem zavaró) hangerővel 
engedélyezett.  
Az edzés befejezésével mindenki köteles az eszközöket a helyére tenni, maga után rendet hagyni, az 
általános tisztaság, rend megtartására ügyelni. Az edzés befejeztével mindenki köteles az általa használt 
eszközöket a helyére tenni. 
 

 

 

 

 

 

 

Javaslataival, kéréseivel kérjük, forduljon bizalommal a létesítmény gondnokához, illetve a  

                  Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. vezetőjéhez. 

 

A létesítmény látogatóinak jó sportolást kíván a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft.  

 

Együttműködését köszönjük. 

 

 

Szolnok, 2021. január 01. 

 
 

 

        Rózsa József 

               ügyvezető igazgató 


