HÁZIREND
A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola az iskola udvarának, és
sportpályájáinak (futópálya, kosárlabdapálya, focipálya, játszótéri és fittness eszközök) használatát
az alábbiak szerint határozza meg.

Jelen házirend mindenkire vonatkozik, aki valamilyen formában
a sportpályákat, illetve az udvart igénybe veszi. Ennek
betartásáért az igénybevevő, a felelős!
1. A sportpályák illetve az udvar oktatáson kívüli általános igénybevétele::
Tanítási időben szeptember 01-től –június 30-ig délután 15.00 órától este 21.00 óráig
Nyári időszakban július 01-től- augusztus 31-ig reggel 6.00 órától este 22.00 óráig
Kivételek:
Az intézmény által rendezett és előre meghirdetett sport- és egyéb események idején a
sportpályák illetve az udvar nem vehető igénybe!
Amennyiben az intézmény bérbe adja a sportpályákat, akkor kizárólagosan csak a bérlő
használhatja a szerződés szerinti időpontban.
2. A sportpályák és az udvar berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek
megfelelően szabad használni.








A sportpályákat, játszótéri és fittness eszközöket korlátozott cselekvőképességű
személy (pl.: kiskorú) csak kísérővel veheti igénybe. A játszótéri eszközöket 14 éven
felüliek nem használhatják!
A futópályát kizárólag futásra és gyaloglásra lehet használni.
Szöges cipő használata tilos !!
A futópályán a kötelező haladási irány az óramutató járásával ellentétes.
A sportpályákat csak letisztított sportcipővel lehet használni.
A sportpályákat illetve eszközöket mindenki csak saját felelősségére használhatja,
balesetekért az intézmény vezetése felelősséget nem vállal.
A sportpályák és az udvar területére értéktárgyakat csak saját felelősségre lehet
behozni.

3. Balesetről, káreseményről az igénybevevő köteles az intézmény vezetőségét értesíteni, aki
erről jegyzőkönyvet vesz fel. A szándékos károkozásból eredő kárt a károkozó köteles
megtéríteni.
4. Az intézmény által megbízott személy, (aki csak az intézmény dolgozója lehet) utasításait a
sportpályák használatakor be kell tartani. Amennyiben ez nem történik meg, a megbízottnak
joga van rendőri segítséget igénybe venni.
5. Az udvar és a pályák területére kerékpárt, rollert, nordic walking botokat, ütő-, vágó-, szúró
eszközt, valamint üveget és állatot behozni tilos! Tilos bemenni görkorcsolyával,
gördeszkával!
6. A sportpályák és az udvar területén, valamint az intézmény 5 méteres körzetén belül a
dohányzás tilos!
7. A sportpályákat és az udvart nem látogathatja:




aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll, vagy a
sportolókat fegyelmezetlenségével, rendetlenkedésével zavarja,
aki szándékosan kárt okoz,
akit a vezetőség a létesítmény használatától eltiltott.
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