MARGITSZIGETI ATLÉTIKAI CENTRUM
HÁZIREND
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A HÁZIREND CÉLJA: hogy meghatározza a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Üzemeltető) üzemeltetésében lévő szabadtéri Margitszigeti Atlétikai Centrum (a továbbiakban: MAC) területén tartózkodó személyek
egymás közötti magatartását és az alapvető szabályokat.
A HÁZIREND HATÁLYA: A MAC látogatói, illetve a MAC rendezvényeinek látogatói, helyiségeinek bérlői, használói a MAC területére
lépéssel elfogadják a MAC házirendjét, biztonsági szabályait, és tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a MAC elhagyására
kötelezhetik őket, akkor is, ha érvényes belépővel, bérlettel rendelkeznek, bérlők, illetve rendezvény szervezői vagy résztvevői.
BELÉPŐJEGY VÁSÁRLÁSA:
3.1. A MAC rendes nyitvatartási idejében az a vendég veheti igénybe a MAC sportszolgáltatásait, aki érvényes belépő jeggyel vagy
bérlettel (továbbiakban együtt: belépő) rendelkezik az adott sportszolgáltatásra. Belépőjegynek minősül az Üzemeltető által egyes
rendezvényekre korlátozott számban kibocsátott, egyedi azonosítóval ellátott karszalag is.
3.2. Belépőjegy vásárlására helyben, az épületben elhelyezkedő recepción van lehetőség.
3.3. A sportszolgáltatásra szóló belépőjegy a MAC-on áfamentes. Számlaigényét a vendégnek a belépőjegy megvásárlásakor előre kell
jeleznie. Ennek hiányában a vendég a belépőjegy vásárlásáról nyugtát kap.
3.4. A MAC-ra belépőjegyet csak és közvetlenül az Üzemeltetőtől lehet vásárolni.
3.4. A belépőjegy a konditerem, a belső futópálya illetve – szabad kapacitás terhére – öltözőszekrény, illetve értékmegőrző használatára,
valamint a balesetbiztosítás igénybevételére jogosít. A belépőjegy nem tartalmazza a sporteszköz kölcsönzés díját, valamint a MAC
vendéglátó ipari egységeiben a fogyasztást.
3.5. A rendezvényekre a rendezvény szervezői határozzák meg a belépési jogosultságot.
NYITVATARTÁS, JEGYÁRAK:
Nyári nyitva tartás: április 1-től – október 31-ig:
minden nap 6:00 – 22: 00 óra között
Téli nyitva tartás: november 1-től – március 31-ig: minden nap 7:00 – 21: 00 óra között

4.1. A névre szóló bérletek használatához a személyazonosságot igazoló okmány felmutatása szükséges.
4.2. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a nyitvatartási rendet egyoldalúan megváltoztassa, illetve a sportpályák használatát
korlátozza (pl.: kedvezőtlen időjárás, előre meghirdetett rendezvény, egyéb események okán). Ezeket a változtatásokról a tájékoztatást
az Üzemeltető minden esetben a sportlétesítmény bejáratnál jól látható helyen kifüggeszti és a sportlétesítmény honlapján közzéteszi.
4.3. A jegyárakról, az érvényesíthető sportkártyákról az információ megtekinthető a MAC-on kihelyezett hirdetőtáblákon, illetve a
www.bsk.sport.hu, illetve a www.margisziget.com weboldalakon.
4.4. Az érvényes belépővel, vagy bérlettel rendelkező vendégek jogosultak a sportlétesítmény szolgáltatásainak igénybevételére; a
kondicionáló terem, az öltözők, és az értékmegőrzők használatára. A belső futópálya (rekortán) használata akkor lehetséges, ha az
edzéseket, egyéb programokat nem zavarja. A vendégek a megvásárolt jegyeket a belépést követően is kötelesek megőrizni, azok
ellenőrzésére a sportlétesítményben való tartózkodás idején bármikor sor kerülhet. A kültéri kondipark használata ingyenes, annak
használata mindenkinek kizárólag a saját felelőssége.
4.5. Az Üzemeltető a vendégei számára egyes sporteszközöket ingyenesen biztosít, melyeket a recepción lehet igényelni. A
sporteszközök listája megtalálható a honlapon. Az egyéb szolgáltatások, úgymint; nagyméretű füves labdarúgópálya, kisméretű
rekortán labdarúgópálya, sreetball pálya, edzőterem a külön árjegyzékben foglaltaknak megfelelően vehetők igénybe. A vonatkozó
díjak mértékét és az érvényesség időtartamát a mindenkori árjegyzék tartalmazza.
4.6. A kondicionáló termet, csak 18 éven felüliek használhatják, a terem rendjét és a tisztaságát szabályozó feliratok a teremben ki
vannak függesztve.
5. SPORTPÁLYÁK ÉS EDZŐTERMEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
6.1. A sportpályákat és edzőtermeket, valamint eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően és az engedélyezett létszámkorlát keretein belül
lehet használni.
6.2. A sportpályákat, edzőtermeket, kültéri kondiparkot, sporteszközöket és a sportszolgáltatásokat mindenki saját felelősségére
és kockázatára veheti igénybe. Az egészségi állapotnak megfelelő sportolás a vendég, illetve a sportoló kizárólagos felelőssége.
7. ÉRTÉKMEGŐRZÉS: a sportlétesítmény területére behozott értéktárgyakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, azok megóvására a
folyosón található értékmegőrzők szolgálnak.
8. BELÉPÉS ÜZEMI TERÜLETRE: Üzemi területre idegeneknek belépni tilos.
9. DOHÁNYZÁS: a MAC-on kizárólag a kijelölt helyeken, nagykorú vendégek számára engedélyezett a dohányzás. Az épületben szigorúan
tilos a dohányzás. Abban az esetben, ha a vendég miatt beindul a füstjelző és a tűzoltóság kiszáll a helyszínre, a vendég viseli a kivonulás
teljes költségét.
10. BELÉPÉS MEGTAGADÁSA, MAC ELHAGYÁSRA KÖTELEZÉS: a MAC-ra a belépés megtagadható, illetve - kártérítés és a megváltott
szolgáltatások árának visszatérítése nélkül - a sportolás abbahagyására, illetőleg a MAC elhagyására kötelezhető az a személy,
10.1.aki a járványügyi előírásokat nem tartja be;
10.2.aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású szer hatása alatt áll;
10.3.akinek az egészségi, illetve pszichés állapota jól láthatóan nem megfelelő, lázas vagy fertőző betegségben szenved;
10.4.aki jogosulatlanul sportoktatói, edzői tevékenységet végez;
10.5.aki az Üzemeltetővel kötött szerződés nélkül drónozik;
10.6.aki korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van;
10.7.a kár megtérítéséig az, aki kárt okozott a sportlétesítményben;
10.8.aki jogellenes cselekedetet követ el a sportlétesítményben az illetékes hatóságok megérkezéséig.
11. TILTOTT TÁRGYAK: A sportlétesítménybe bódító szereket, ütő, vágó, szúró eszközt, fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert,
egyéb balesetveszélyes tárgyat vinni szigorúan tilos. A sportpályákra továbbá tilos üveget, törékeny tárgyakat, szúró- és vágóeszközt,
gyúlékony anyagot bevinni, rágógumit eldobni, ételt, szeszesitalt fogyasztani.
12. FOTÓZÁS:
12.1.A sportlétesítményben reklám-, katalógusfotózás, kereskedelmi, illetve üzleti célú kép-, videó-, drón- és hangfelvétel, valamint bármilyen
média (újság, magazin, televízió, youtube csatorna stb) számára kép-, videó-, drón- és hangfelvétel készítése, a felvétel közzététele
csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött szerződés és az Üzemeltető által megállapított térítési díj megfizetése mellett lehetséges.
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12.2.Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet, selfiebotot és minden egyéb felvevő eszközt csak saját felelősségre lehet a sportlétesítmény
területén használni. Az Üzemeltető nem felel a MAC területére bevitt eszközökért és felszerelésekért.
12.3.A felvételek nem sérthetik Budapest Főváros Önkormányzatát, az Üzemeltetőt, illetve azok szerződéses partnereinek, munkavállalóinak,
illetve a sportlétesítmény látogatóinak és szolgáltatásainak igénybe vevőinek személyiségi jogait.
12.4.A felvételek készítése nem akadályozhatja vagy zavarhatja a sportlétesítmény üzemeltetését, így különösen tilos üzemi területre lépni
vagy a munkagépek útvonalát használni, illetve a sportolást akadályozni.
12.5.A látogató tudomásul veszi, hogy a hatályos jogi szabályozás értelmében a MAC területén tartózkodó személyekről csak azok
beleegyezésével készíthetnek felvételeket és tehetik közzé azokat. Kiskorú esetében a törvényes képviselőnek kell engedélyeznie a
felvétel elkészítését és közzétételét is. A MAC látogatói a sportlétesítmény területére lépéssel elfogadják, hogy az Üzemeltető kép- és
hangfelvételeket készíthet és tehet közzé honlapján, közösségi oldalain, illetve a Városligeti Műjégpályáról szóló promócióban,
melyeken mint látogatók feltűnhetnek. Az érintett kifejezett írásbeli kérelmére az Üzemeltető az érintett arcát kitakarja.
12.6.A MAC magánterület és drónmentes övezet. Tilos a sportolókat és a rendezvények résztvevőit drónnal vagy más pilóta nélküli légi
járművel megzavarni vagy balesetveszélyes helyzetet előidézni. Légi felvételek készítésére és közzé tételére, az Üzemeltetővel
előzetes kötött írásbeli megállapodás keretei között van mód.
12.7.A fotózás/forgatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani a cs.szuromi.karina@margitsziget.com e-mailcímre a fotózás, illetve forgatás
előtt. A fotózás, illetve forgatás csak az Üzemeltetővel kötött megállapodás birtokában és a fotózás térítési díjának megfizetését
követően kezdhető meg.
ELJÁRÁS RENDBONTÁS ÉS RONGÁLÁS ESETÉN: A jogszabályok, a házirend, illetőleg az általános elfogadott viselkedési szabályok
megszegése esetén az Üzemeltető, az ügyeletes vezető, illetve a biztonsági szolgálat a rend fenntartása intézkedésre jogosult a
sportlétesítmény
egész
területén,
valamint
jogosultak
rendőri
vagy
más
hatósági
beavatkozást
kérni.
A rongálás és a garázdaság kártérítési felelősséget, valamint feljelentést von maga után.
BALESET ÉS KÁROKOZÁS:
14.1.A MAC területén bekövetkezett baleset esetén biztosítási szolgáltatás igénylésére az a vendég jogosult, aki érvényes belépővel
rendelkezik, és aki a balesetet a recepción azonnal bejelentette. Az ehhez szükséges biztosítási lap a recepción kérhető.
14.2.A MAC vendégeinek biztosítója a Generali Biztosító Zrt. A biztosítási szolgáltatáson kívül az Üzemeltető semmilyen kártérítéssel nem
tartozik, mindenki saját felelősségére sportol, illetve vesz részt a rendezvényeken, saját felelősségére lép a sportlétesítmény területére.
A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítja, hogy a balesetet a vendég a jogszabályok, biztonsági előírások és
figyelmeztetések, illetve jelen házirend be nem tartásával okozta, illetve a balesetet jogellenesen, szándékosan vagy jogellenesen és
súlyosan gondatlan magatartásával okozta.
14.3.Az Üzemeltető jegybiztosítása nem terjed ki azokra a rendezvényekre és azok látogatóira, amelyeknek a szervezője, rendezője
harmadik személy. A felelősség ezekben az esetekben a rendezvény szervezőjét, illetve rendezőjét terheli.
14.4.Az Üzemeltető semmilyen felelősséggel nem tartozik a MAC területére behozott sporteszközökért (pl. kerékpárokért). Kerékpárt, rollert
az épületbe bevinni tilos. A MAC területén található kerékpártároló használata minden esetben a vendég saját felelőssége. Az
Üzemeltető láncot, lakatot nem biztosít a kerékpárok tárolásához.
REKLÁM, SZÓRÓANYAG KIHELYEZÉSE: A MAC területén kizárólag előzetes írásbeli megállapodás alapján helyezhető ki reklám,
szóróanyag és hirdetés, folytatható direkt vagy indirekt marketing tevékenység.
ADOMÁNYGYŰJTÉS, TOBORZÁS: bármilyen szervezet vagy személy számára adománygyűjtés, bármilyen célra személyek, támogatók
toborzása csak az Üzemeltetővel előzetesen megkötött szerződés keretei között lehetséges.
KUTYA, ÁLLAT BEHOZATALA: csak a megkülönböztető jelzéssel ellátott, segítő kutya tartózkodhat a sportlétesítményben.
ADATVÉDELEM: Az Üzemeltető a személyes adatok védelme érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletnek és a
hazai jogi szabályozásnak megfelelően jár el. Az Üzemeltető a látogatókról, sportolókról személyes adatokat nem gyűjt és nem kezel a
jogszabályi kötelezettség jogalapján kívül (pl. számlázás). BSK mindent megtesz vendégei személyes adatainak védelme érdekében.
Adatvédelmi rendelkezései a MAC weboldalán (www.margitsziget.com) az „Adatkezelés” menüpontban megismerhetőek.
BIZTONSÁGI KAMERARENDSZER: A MAC területén biztonsági kamerarendszer üzemel. A felvételekről az Üzemeltető csak a bíróság,
illetve hatóság részére ad másolatot.

Kellemes időtöltést, örömteli sportolást kívánunk!
Elérhetőségeink:
Margitszigeti Atlétikai Centrum · 1007 Budapest, Margitsziget
Tel.:(+36 1) 329-2788 · (+36 1) 329-3540
www.bsk.sport.hu · www.margitsziget.com

