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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A  Pályarendszabályok célja, hogy meghatározza a Megyeri Tigrisek Kosárlabda Klub 

létesítményeiben tartózkodó sportolók, személyek egymás közötti magatartását és alapvető 

szabályait, valamint a létesítmények rendeltetésszerű használatára, állapotának megőrzésére 

szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket. 

A Pályarendszabályok minden sportolóra, edzőre, egyesületi tagra, pártoló tagra, 

az Intézmény területére belépőkre nézve egyaránt kötelező érvényű. 

Az Intézmény területén szándékosan, vagy gondatlanságból okozott kárért a kár okozója 

felelős. Annak helyreállításáért anyagi felelősséggel tartozik. 

Amennyiben a gépek és felszerelések állapotában rendellenesség, műszaki hiba észlelhető, 

azt haladéktalanul jelezni kell az Intézmény fenntaró felé. 

Az Egyesület edzésein mindenki a saját felelősségére vesz részt, az esetleges balesetekért 

a Megyeri Tigrisek és az Intézmény fenntartója semmilyen felelősséget nem vállal. 

Az Intézmény szolgáltatásait a Megyeri Tigrisek sportolói, edzői, dolgozói vehetik igénybe. 

Az Egyesület utánpótláskorú sportolói CSAK edzői felügyelet mellett használhatják a termet.  

Az Intézmény eszközeit 14 éven aluli sportolók kizárólag csoportosan, edzői felügyelettel 

használhatják. Az utánpótláskorú gyermekek felügyeletéért a vele érkező edző a felelős. 

Az Intézmény ajtaján belépve köszönj, hiszen az illem és a jóérzés is úgy kívánja, hogy 

aki érkezik, az köszönjön. 

 

TILOS: Az Intézmény területén (parkoló, bejárati előtér, épületen belüli rész) tilos 

a dohányzás, a drog és a szeszesital fogyasztása, valamint a nyílt láng használata. Dohányozni 

az arra kijelölt helyen a barna kerítésen kívül lehetséges. 

Az Intézmény területére szúró- vágó-, pirotechnikai eszközöket, anyagokat és kutyát behozni 

szigorúan tilos! 

Az Intézmény területén tilos az üzemeltető engedélye nélküli kereskedelmi tevékenység, 

reklám, propaganda, szervezés (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok 

elhelyezése) hang és képanyag készítése (kivétel az edzés/mérkőzés rögzítése), tiltott 

szerencsejáték, zene szolgáltatása. 
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EDZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

A szülők az edzés ideje alatt nem ülhetnek bent a teremben. Az edzés végéig az előtérben 

várakozhatnak. 

Bejárat: Az edzésre érkező játékosok az iskola főbejáratán keresztül juthatnak be 

az épületbe. A folyosón végighaladva található a terem, az öltözők pedig az első emeleten. 

Öltöző: Az edzéseken az első emeleti fiú öltözőket tudják használni a játékosok. Az edzés 

kezdetéig, illetve az edző megérkezéséig a játékosoknak a kulturált viselkedési normákat 

betartva az öltözőben kell várakozniuk. 

Az öltözők kulcsait az edzők kezelik. Tőlük lehet mindig elkérni és nekik is kell visszaadni. 

Amennyiben enni szeretnél edzés előtt vagy után, úgy azt az öltözőben tedd, és ne a folyosón 

vagy a teremben! Természetesen edzés közben nagyon fontos a folyadékpótlás, tehát zárható 

palackban vidd be a terembe az innivalód! 

Az öltöző tisztaságáért, rendjéért, felszereléséért minden használó fél maga felelős. Kérjük, 

hogy az utolsó sportoló az öltöző ajtaját mindig zárja be. Az öltözőben hagyott 

értéktárgyakért kizárólag annak tulajdonosa a felelős. Az Intézményfenntartó és az Egyesület 

azokért felelősséget nem vállal. 

Tornaterem: A tornaterembe belépni CSAK az edző engedélyével lehet. Az a játékos, aki az 

edző tudta, engedélye vagy felügyelete nélkül megy be a terembe, súlyos fegyelmi vétséget 

követ el. 

A tornateremben lévő eszközök és berendezések rendeltetésszerű használatáért mindenki 

felelősséggel tartozik. Az edzés során használt eszközöket az edzés végén vissza kell tenni 

azok kijelölt helyére. 

A terembe belépni, illetve edzeni csak megfelelő sportfelszerelésben és tiszta váltócipőben 

szabad! Mezítláb és félmeztelenül edzeni tilos! A nem megfelelő öltözék vagy higiéniai 

szempontból kifogásolható megjelenés esetén az edzéslehetőség, illetve a terembe való 

belépés megtagadható.  

Telefon: mobiltelefon használata a tornateremben tilos! Az öltözőben mobiltelefon használata 

15 perccel az edzés kezdete előttig engedélyezett! A terembe bevitt telefont minden esetben 

kérjük lehalkítani. 

 

 

 


