HÁZIREND
A pallagi teniszcentrumot üzemeltető Debreceni Sportcentrum Kft a teniszpályák
használati rendjét az alábbiak szerint szabályozza.
1. A teniszcentrum nyitvatartása: 8. 00 – 20. 00 óra. Az üzemeltető ettől (pl. ünnepi nyitvatartás, kijárási
korlátozás, időjárási viszonyok, sötétedés stb. esetén) eltérhet.
2. Játékidő kizárólag a bérelt időtartamra szól. Játékra várva, a teniszpályákra menni legkorábban 5 perccel
a kezdés előtt lehet! A pályát használók a játékidő utolsó 5 percben kötelesek a pályát lehúzni, az eszközöket
a helyükre tenni.
3. Ha kezdési időpontra, az elvárt állapotban nem kerül átadásra a teniszpálya, kérjük, jelezze
munkatársunknak.
4. A teniszpályák üzemeltetési rendje évszakfüggő.
5. Pályabérlésre kizárólag a teniszpálya szabad kapacitásának terhére van lehetőség. Online pályafoglalás
és fizetés: www.pallagiteniszcentrum.hu oldalon keresztül lehetséges. Az foglalási-, utalási segédletet
megtalálhatják a honlapon.
6. A pályát használatba venni csak érvényes foglalással, az aktuális díjszabás szerinti pályabérleti díj előre
történő megfizetésével lehet (online bankkártyás fizetéssel). A már átutalt pályadíjak visszafizetésére nincs
mód, vis major helyzetben (pl. időjárási körülmény) a szolgáltatás más időpontban történő igénybevételére
biztosítunk lehetőséget.
7. A szerződéses bérlők a megállapodásban foglaltak szerint vehetik igénybe a pályákat.
8. A pályák játékra való alkalmasságát, esetleg alkalmatlanságát (pl. eső) mindig az üzemeltető dönti el.
9. A pályadíjak, a szolgáltatások díjszabásai a mindenkori aktuális árlista szerint alakulnak.
10. A teniszpályát 14 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelettel használhatják.
11. A pályákat a teniszsport hagyományaihoz illő öltözékben, illetve kizárólagosan teniszcipőben lehet
használni. Futó-, stoplis jellegű cipő használata kifejezetten tilos!
12. Kérjük vendégeinket, közösen törekedjünk a tisztaság megőrzésére és a berendezési tárgyak állagának
megóvására. Kérjük, az öltözőket salaktól megtisztított cipőben vegyék igénybe.
13. Az öltözőben, illetve a pályák mellett hagyott értékekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
14. A teniszpályát mindenki a saját felelősségére használja.
15. Kérjük, az írott és az teniszsportban kialakult íratlan szabályok betartásával óvják saját és sporttársaik
testi épségét!
16. Kérjük, a játék során sportszerű és kulturált viselkedéssel mutassunk példát, ne zavarjuk mások játékát!
A pályák közvetlen környezetében kerüljék a mobiltelefonok hangos, másokat zavaró használatát!
17. A teniszpályát igénybevevők egyetemes felelősséggel tartoznak – partnereik tekintetében is – a
teniszpályához és a kapcsolódó helyiségek rendeltetésszerű használatáért és az esetleges okozott károkért
egyaránt.
18. Rendellenesség, illetve probléma esetén kérjük, értesítsék munkatársunkat, személyesen vagy a
+ 36 30 1395 330 telefonszámon!
19. A pályák mellett, az öltözőben, az irodában, illetve ezek környezetében dohányozni szigorúan tilos!
20. A teniszcentrum teljes területén videofelvételt készíteni kizárólag az üzemeltető előzetes írásos
engedélyével lehetséges!
21. A házirend súlyos vagy ismételt megszegése esetén az üzemeltető nevében eljáró munkatárs a bérlőt a
pályarend betartására, illetve annak elhagyására szólíthatja fel. A házirend súlyos megsértése esetén az
üzemeltető a bérlőnek a létesítmény látogatását meghatározott időre, vagy akár véglegesen is megtilthatja.

Mindenkinek jó játékot és kellemes időtöltést kívánunk!

