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A tornacsarnok HÁZIRENDJE 

 

 A sportlétesítmény egész területén TILOS a dohányzás! 

 A tisztaság fenntartása és a sportlétesítmény állagának megóvása mindannyiunk közös 

feladata. 

 A tornacsarnok és az öltözők a bejárat mellett elhelyezett havi beosztásnak 

megfelelően használhatók. 

 Az osztályok, a sportcsapatok, a közösségek a tornacsarnokot csak nevelő, edző, 

felelős vezető felügyeletével használhatják. Az öltözőkben és a sportcsarnokban 

elhelyezett tárgyakért semmilyen felelősséget nem vállal az üzemeltető. Ha az öltöző 

nem zárható, azonnal jelezni kell a gondnoknak és őriztetni a tanóra végéig az egyik 

diákkal. 

 A tornacsarnokban sporttevékenységet folytatni csak megfelelő sportöltözetben 

szabad. A játéktérre lépni kizárólag tiszta, csak a tornatermekben használt sportcipővel 

lehetséges. Ennek betartása a nevelők, az edzők és a létesítményügyeletes feladata. 

 A tornacsarnok berendezési tárgyait kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően szabad 

használni. A tárgyak épségéért minden esetben az ott foglalkozásokat vezető nevelők, 

edzők, felelős vezetők tartoznak anyagi felelősséggel. 

 Labdázni kizárólag csak a tornacsarnok játékterén engedélyezett. 

 A sporttevékenység során használt szereket a foglalkozás befejezése után a helyükre 

kell tenni. A foglalkozások vezetői kötelesek minden alkalommal az észlelt vagy az 

általuk okozott kárt, hibát jelenteni az ott szolgálatot teljesítő alkalmazottaknak. 

 A tornacsarnok világítását kizárólag a nevelők, illetve a létesítmény ügyeletese 

kapcsolhatja fel, majd a foglalkozások, az edzések, a mérkőzések befejezése után 

azonnal le kell kapcsolni. 

 A szertárba belépni, onnan szereket kihozni csak testnevelő tanári engedéllyel lehet. 

 Az elektromos eredményjelző berendezést működtetni csak külön engedéllyel 

megállapodás alapján lehet. 

 A tornacsarnokba kerékpárt behozni TILOS! 

 A sportlétesítményben tartott rendezvényeken történő bármely rendbontás, rongálás 

esetén az intézmény alkalmazottai, a rendezők és a rendőrség jogosultak intézkedni. 

 Esetleges problémái megoldásához kérje a létesítmény ügyeletesének vagy a 

gondnokának segítségét. 

 Panaszával (munkaidőben) forduljon közvetlenül az intézmény gondnokához. 

 

Sporttevékenységéhez, kikapcsolódásához sok sikert, jó egészséget, kellemes időtöltést 

kívánunk. 
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