HÁZIREND - FITTNESS TEREM
Kedves Vendégeink!
A Szálloda bármely szolgáltatásának igénybe vétele a Házirendben foglaltak tudomásul
vételét és egyben elfogadását jelenti.
A Házirend a Szálloda recepcióján szabadon elérhető és áttekinthető.
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Fitness terem a nyitvatartási idején belül vehető igénybe.
A Fitness terem szolgáltatásait minden vendég saját felelősségére és kockázatára veheti
igénybe.
A Fitness terem szolgáltatásait 14 éven aluli gyermek kizárólag szülői engedéllyel, vagy
szakoktató segítségével veheti igénybe.
A Fitness terem területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása a
rend és tisztaság megtartása kötelező.
A Fitness terem területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek
jogában áll felhívni az idelátogatók fi gyelmét, a megfelelő sportöltözet és a sport-eszközök
helyes használatára!
Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek,
amennyiben működésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles.
Összeszerelhető súlyok esetén a rögzítő elemek használata baleset-megelőzés miatt
kötelező!
A gépeket használatuk előtt és után, higiéniai okokból az erre a célra kihelyezett
tisztítószerrel fertőtleníteni kell.
A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphely-zetének,
az eszközöket a rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezésével köteles
hátrahagyni.
Az edzések alkalmával törölköző használata kötelező.
Bemelegítés és a levezetés segíti a sportsérülések elkerülését.
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A csoportos órákra előre be kell jelentkezni a recepción. Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné
válik, a helyét mások elfoglalhatják.
A Fitness terem egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a
létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban álló
engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
A Szálloda Fitness terem fenntartja a jogot zártkörű rendezvények bonyolítására az
általános vendégkör kizárásával.
A Fitness terem nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra
való tekintettel a helyiséget időben elhagyni.
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A Fitness terembe kizárólag a tevékenységnek megfelelő sportfelszerelésben lehet belépni!
A Fitness terem teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező!
Utcai cipőben, papucsban vagy szandálban, illetve mezítláb a Fitness terem használata
nem megengedett.
Kérjük, a polifoamokat matracokat edzőcipő nélkül használja.
Sportszolgáltatások igénybevételekor a Fitness teremben a telefonálás mellőzendő!
Sporttal kapcsolatos okostelefon alkalmazások fülhallgatóval történő használata
megengedett.
A Fitness terembe folyadék csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be!
A vendégek egymásra való tekintettel kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni!

A FITNESS TEREM TERÜLETÉN TILOS
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A dohányzás és alkohol fogyasztása,
Ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni,
Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok bevitele, fogyasztása vagy ezekkel való
visszaélés,
Minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró
tevékenység folytatása,
Bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök,
fegyverek) bevitele,
Állat bevitele,
Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda,
(reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és kép-anyag
készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése!

FELELŐSSÉG VÁLLALÁS
•

A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi
igénybe!
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A Szálloda nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett
károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen
magatartásából erednek!
A Szálloda nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!
A talált tárgyakat minden vendég a szálloda recepcióján köteles dokumentálás mellett
leadni!

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY
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Minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. A Fitness terem
területén bekövetkező baleset, vagy bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő
személy a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.
Szabálytalan viselkedés
A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.
Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok
megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség
esetén a Szálloda jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve a használók sorából
időlegesen vagy véglegesen kizárni.
A Szálloda intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben hatósági szerv segítségét
kérheti.
A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel
nem élhet.
E Házirendet a Szálloda saját belátása szerint módosíthatja.
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