A KONDITEREM HASZNÁLATI RENDJE
A Házirend célja, hogy meghatározza az Edzőteremben tartózkodó személyek egymás közötti
magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált sportolói tevékenység magas
színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek, továbbá előírja, az edzőterem
rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más
szabályokban nem rögzített követelményeket.

Az Edzőterem területén tilos:
- a dohányzás, alkohol, kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása
- minden olyan tevékenység, amely az Edzőterem biztonságos használatának szabályain kívül esik,
jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
- minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
(pl.: edzőtársakat zavaró zene hallgatása stb.)

Az Edzőteremet kizárólag engedéllyel lehet igénybe venni, egyedül testedzés nem végezhető.

Az Edzőterem egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, személyek jogosultak sportszakmai
tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

Az Edzőterem szolgáltatásait igénybe vevő diákok és oktatók kötelesek az Intézmény napirendjének
beosztása szerinti időpontokra tekintettel a termet időben elhagyni.

Az Edzőterem igénybevétele előtt ajánlott orvosi vizsgálatot végeztetni, amely tájékoztat az
aktuális fizikai állapotról, illetve feltárja az esetleges kizáró okokat. Az edzőgépeket és eszközöket
kizárólag rendeltetésszerűen, a használó alkatának és erőnlétének megfelelően, saját felelősségre
használhatja.
Az Edzőterem délutáni nyitvatartási ideje: h-cs (14:00-21:00), hétvégén az ügyeletes tanár
engedélye alapján.
Az Edzőterem felügyeletét minden órában az erre kijelölt ügyeletes tanulók látják el.
Az Edzőterem átvételét (a terem kulcsának átadásával) a soron következő ügyeletes tanuló teszi
meg, tanár jelenlétében a számára előírt időpontban.

Az ügyeletes tanuló (indokolt) távolléte esetén bármelyik másik ügyeletes tanuló, csak a teremért
felelős nevelőtanároktól (Polyák József, Simon Zoltán), távollétük esetében az ügyeletes tanártól
veheti fel a terem kulcsát. A terem kulcsát csak tanárnak adhatja le az ügyeletes tanuló.
Az Edzőtermet igénybe vevő tanulók kötelesek a terem működéséért felelős ügyeletes azon
utasításait végrehajtani, amelyek a működési rendben foglalt ügyeletesi kötelezettségek
maradéktalan

betartása

érdekében

fogalmazódtak

meg

(pl.

rend,

tisztaság,

eszközök

rendeltetésszerű használata).
A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó
figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség estén az Intézmény képviselője jogosult a diáko(ka)t
távozásra felszólítani, illetve a terem használatát időlegesen, vagy végleg megtiltani.
Az Edzőterem területén minden személyre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, másik
személy tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. Az ügyeletes tanuló felelős a helyiség rendjéért
és tisztaságáért, illetve az eszközök rendeltetésszerű használatáért.
Az Edzőterem kulcsának felvételét, ill. leadását az erre kijelölt füzetbe kötelesek bejegyezni, a
kulcsot átadó/átvevő tanár ellenjegyzése mellett.
Ügyeleti idejének lejártakor az ügyeletes tanuló a soron következő ügyeletesnek a termet
megfelelően tiszta és rendezett, illetve hiánytalan állapotban köteles átadni.
Az Edzőterembe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital.
Csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni! A
teremben váltócipő használata kötelező! Papucsban, szandálban, illetve mezítláb történő edzés
nem engedélyezett. Utcai cipő és utcai ruha viselete tilos!
Az egyes eszközök használata során törölköző használata javasolt, melyről köteles mindenki saját
maga gondoskodni.
A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, az okozó diák, egyéb személy
köteles megtéríteni. Eszközöket a teremből kivinni szigorúan tilos.
A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének
megfelelően, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles
hátrahagyni!

Az Edzőterem kulcsát csak az ügyeletes tanulók vehetik fel az ügyeleti idejük kezdetekor vagy annak
időtartama alatt.
A gépeket érkezési sorrendben lehet igénybe venni.
Az Intézmény nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért,
amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve az Edzőterem használójának felelőtlen

viselkedéséből következnek be. Az elveszett, eltulajdonított, vagy teremben hagyott értéktárgyakért
az Intézménynek nem áll módjában felelősséget vállalni. A talált tárgyakat mindenki köteles a
kollégiumi Portán leadni.
Az Edzőterem területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt (rongálást is) az elsődlegesen
észlelő személy a Portán, vagy nevelőtanárnál, oktatónál köteles késedelem nélkül jelezni.
Az Edzőteremben gyakorló sporttársaink zavartalan edzését úgy tudjuk biztosítani, hogy a teremben
tartózkodó személyek egymást ne akadályozzák, az épp nem testedzést végző személyek kötelesek
az Edzőtermen kívül várakozni.

Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő:
Mentők (baleset esetén) - 104
Tűzoltóság (tűz esetén) - 105
Rendőrség (rendbontás esetén) - 107
Központi segélyhívó - 112

