HÁZIREND
A Pallagi Teniszcentrumot üzemeltető Debreceni Sportcentrum Kft a
teniszpályák használati rendjét az alábbiak szerint szabályozza.
Tisztelt Teniszezők!
1. A teniszcentrum nyitvatartása hétköznap: 8. 00 – 19. 00 óra, hétvégén 8. 00 – 19:00-ig Az üzemeltető
ettől (pl. ünnepi nyitvatartás, sötétedés esetén) előzetes értesítést követően 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 és
a pályavonalakat megtisztítani, az eszközöket a helyükre tenni.
3. Ha kezdési időpontra, az elvárt állapotban nem kerül átadásra a teniszpálya, kérjük, jelezze
munkatársunk felé.
4. A pályát használatba venni csak érvényes foglalással, a pályabérleti díj előre történő megfizetésével
lehet. A bérelt időszak lejáratát követően minden megkezdett óra teljes óraként kerül felszámolásra.
5. Pályabérlésre kizárólag a teniszpálya szabad kapacitásának terhére van lehetőség.
6. A szerződéses bérlők a megállapodásban foglaltak szerint léphetnek be, és vehetik igénybe a pályákat.
7. A mindenkori pályarend a pályák mellett megtalálható, melynek betartás minden pálya használó
számára kötelező és azt az üzemeltető cég munkatársai jogosultak ellenőrizni.
8. A pályadíjak, a szolgáltatások díjszabásai a mindenkori aktuális árlista szerint alakulnak.
9. A teniszpályát 14 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelettel használhatják.
10. A pályákat a teniszsport hagyományaihoz illő öltözékben, illetve kizárólagosan teniszcipőben lehet
használni.
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11. Kérjük vendégeinket közösen törekedjünk a tisztaság megőrzésére és a berendezési tárgyak állagának
megóvására. Kérjük, az öltözőket salaktól megtisztított cipőben vegyék csak igénybe.
12. Az öltözőben, illetve a pályák mellett hagyott értékekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
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14. 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!
15. A teniszpályát igénybevevők egyetemes felelősséggel tartoznak – partnereik tekintetében is – a
teniszpálya és a kapcsolódó helyiségek rendeltetésszerű használatáért és az okozott károkért egyaránt.
16. Bármiféle rendellenesség, illetve probléma esetén kérjük, értesítsék munkatársunkat, személyesen
vagy a +36 30 1395-330 telefonszámon.
17. A pályák mellett az öltözőben, az irodában, illetve ezek környezetében dohányozni szigorúan tilos!
18. A teniszcentrum teljes területén videofelvételt készíteni kizárólag az üzemeltető előzetes írásos
engedélyével lehetséges!
19. 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!

