Létesítmény használati rend
Rákosmenti Tenisz Klub
Hatályos: 2017. január 1.
Az Egyesület célja a teniszlétesítmény használatának szabályozásával az, hogy a
pályákat, kiszolgáló helyiségeket, szolgáltatásokat igénybe vevő azokat az Egyesület
elvárásai szerint használja, és ez által maga is segítse elő a szabadidő egyesületen
belüli kulturált eltöltését.
Pályák felügyelete
Az Egyesület létesítményének, teniszpályáinak felügyeletét az Egyesület elnöke,
illetve az elnök megbízásából a pályakarbantartó, gondnoki funkciókat ellátó személy
látja el.
Pályabérlés
Az Egyesület pályáit bérelni a pályákon személyesen, vagy a közzétett on-line webes
felületen, továbbá telefonszámon (06204318207), és kizárólag a létesítményben is
kifüggesztésre került pályabérlési feltételek és díjak szerint lehet.
Az Egyesület pályáit a tagok, az állandó és eseti bérlők, továbbá az Iskolatenisz
Program tagjai a megállapodásoknak megfelelően, és a létesítményben közzétett
Pályabeosztás szerint használhatják.
Pályalemondás
Kérjük, hogy a bérelt pálya lemondását az adott időpont előtt legkésőbb 2 órával a
megadott számon jelezzék, ellenkező esetben a teljes bérleti díjat ki kel fizetni.
Pályahasználati rend
Kérjük, hogy:






Kizárólag sportöltözékben és teniszcipőben lépjenek a teniszpályára. Tilos a
pályákon félmeztelenül, valamint nem sima talpú cipőben játszani!
A pályán sportemberhez méltó módon, kulturáltan viselkedjenek, és
tartózkodjanak a hangoskodástól, káromkodástól, ütődobálástól.
Legyenek tekintettel a többi pályán folyó játékra, versenyre vagy oktatásra, és
viselkedésükkel se a pályán, se a létesítmény egyéb területein ne zavarják
azt.
Fejezzék be a játékot a játékidő vége előtt 5 perccel, majd húzzák le a pályát,
és hagyják el időben azt.
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Vigyázzanak a pályák, továbbá a létesítmény többi területének, helyiségeinek
állapotára, eszközeire, berendezéseire, óvják a létesítmény területét,
növényzetét.
Az Egyesület létesítményében és a pályákon tilos a dohányozás, szeszes ital
vagy kábítószer fogyasztása!

Oktatás az Egyesület pályáin





Gyermekek oktatása kizárólag az elnök által alapított helyi (kerületi)
Iskolatenisz Program keretében tartott foglalkozásokon és tenisztáborokban
lehetséges.
Iskolatenisz Program oktatói: az elnök, és az elnök által megbízott oktatók.
Felnőttek oktatása: egyesületi tag, vagy külsős személy az Egyesület pályáin
kizárólag az elnök jóváhagyásával, és az elnökség által meghatározott keretek
között oktathat.

Viselkedési elvárások az Iskolatenisz foglalkozásokon
A viselkedési elvárásokat az „Etikai kódex az Iskolatenisz foglalkozásokra” című
egyesületi szabályozás tartalmazza.

Molnár István
Elnök
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