Házirend
CSORVÁSI TENISZPÁLYA HÁZIREND - 5920 Csorvás, Külterület 049/5. hrsz.
Hatályos: 2021. 04. 15-től
A házirend és szabályok be nem tartása – annak súlyától függően – pályahasználattól való eltiltást
vonhat maga után!
A létesítmény szezonban (április 15. és október 14. között) látogatható
hétfőtől vasárnapig minden nap 8:00 és 22:00 óra között, kizárólag előzetes időpontfoglalással!
Teniszpálya-használat rendje
Bejelentkezés
• Csorvás város lakóinak biztosít sportolási lehetőséget.
• Pályát biztosítani a szabad idősávok függvényében, előzetesen (online foglalón) egyeztetett és
visszaigazolt időpontra tudunk, időpont foglaláshoz név és lakcím, valamint telefonos elérhetőség
megadása szükséges.
• Csorvási lakosok részére a pályahasználat ingyenes 2025.10.31. napjáig.
• A pálya az adott idősávra szóló regisztrációval vehető igénybe.
• Az időpont foglalás egyben a pálya mindenkori általános házirendjének elfogadását is jelenti.
Pályán tartózkodás
• A pályákon 12 év alatti gyermekek csak kísérővel tartózkodhatnak.
• A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni.
• A pályára kerékpárt, babakocsit, Nordic Walking botokat, szúró-, vágóeszközt, valamint üveget
bevinni tilos!
Játékidő
• A pálya minden óra megkezdésétől, óra 55. percéig használható játékra. (Pl.: 08:00-08:55-ig vagy
dupla óra esetén 08:00-09:55-ig)
• A játékot óra 55-kor kérjük befejezni és a pályát a következő vendég számára, kifogástalan
állapotban – pályát lehúzva, eszközöket visszatéve – és időben átadni.
• Megkezdett játék hosszabbítása abban az esetben lehetséges, ha a következő órára nincs foglalás.
Öltözet
• A pálya területére kizárólag a sporttevékenységnek megfelelő, adott sporttevékenység végzéséhez
alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni, melyet a játék és területen tartózkodás teljes ideje alatt
kötelező viselni.
• Felső és alsó ruházat viselése a teniszpályán kötelező.
• A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja. Esetleges balesetekért a pálya
üzemeltetője felelősséget nem vállal.
Parkolás és egyéb szabályok
• Gépjárművel, kerékpárral parkolni az arra kijelölt helyen, a kastély előtti parkolóban lehet.
• A teniszpálya területén TILOS a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.
• A pályára háziállatot behozni TILOS!
• A kastélyparkba mindenki kikapcsolódni jön, a szabadidő mindenki számára fontos és értékes,
ezért kérjük, hogy a park teljes területén, illetve a pályán fokozottan tartózkodjanak a durva,
agresszív, hangoskodó magatartástól, játékstílustól!
• Kérjük, hogy a szemetet (pl.: kiürült üdítős palackok) a szemetesekbe helyezzék el.
• A teniszpálya és a kastélypark területén (beleértve a parkolót is) hagyott tárgyakért felelősséget
nem vállalunk.
Jó játékot és kellemes időtöltést kíván: Csorvás Város Önkormányzata és a „Csorvási Gazdák” Zrt.

