
 

                  KÖRMENDI FC 
Műfüves sportpálya használati rendje 

 
A műfüves sportpályára lépéskor váltócipő használata kötelező! Mielőtt a pálya területére lép, tisztítsa meg 
cipőjét a rátapadt szennyeződéstől! A pálya műfű borítására tilos minden olyan lábbelivel rámenni, amely a 
burkolatot megsértheti (pl. fém stopli). Fém talpú és szegecsű cipő használata tilos! Tiszta sportcipő használata 
kötelező! 
A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott kialakított ajtón szabad! 
Rágógumival sportolni balesetveszélyes és tilos!  
Nézők, érdeklődők a kerítésen kívüli területen tartózkodhatnak! 
A műfüves sportpálya teljes területén élelmiszert, szeszes italt (különösen szotyolát, tökmagot) fogyasztani 
tilos! 
Tilos a pálya területén és a kerítésen kívül 5 méteres körzetben dohányozni, gyufát, cigarettát eldobni. A pályára 
gyúlékony anyagot bevinni. 
Kérjük az edzések-mérkőzések után összegyűlt szemetet /PET palackokat/ az arra kijelölt szeméttartó edénybe 
helyezni szíveskedjenek! 
A pályán tilos a fémszegecsek, pengék használata! 
A pályára tilos üveget bevinni! 
Kutyákat tilos a pályára vinni! 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja közerkölcsöt nem sértő 
módon. Esetleges balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal. 
A pálya igénybevétele 18 év alatt csak felnőtt kíséretével lehetséges. 
Az esetleges rongálás anyagi kártérítést von maga után a szabálysértési illetve a büntető eljáráson túl. A pálya 
berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni. 
A szabályok megszegőit a létesítmény karbantartói, gondnokai/ üzemeltető képviselői felszólítják a pálya 
elhagyására, szükség esetén egyéb intézkedéseket tesznek a tevékenység befejezésére. 
Balesetről, káreseményről bérlő ill. igénybevevő köteles az ügyeletes gondnokot/üzemeltető képviselőjét 
értesíteni, aki erről kötelezően jegyzőkönyvet vesz fel! A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden 
esetben meg kell téríteni! 
A pályavilágítás költségeit a bérleti díj tartalmazza. A világítás csak az arra rendszeresített kulccsal, 
gondnok/üzemeltető képviselője hozhatja működésbe. 
A pályavilágítás lekapcsolásáról a gondnoka/üzemeltető képviselője köteles gondoskodni. 
A pálya használaton kívül lezárt. A kulcs a gondnoktól/üzemeltető képviselőjétől egyeztetett időpontban és 
helyen vehető át, illetve használat után a gondnoknak/üzemeltető képviselőjének kell leadni! 
A létesítményt használó minden – ide nem értve az Iskolai tanulóit, a Körmendi FC felnőtt és utánpótlás igazolt 
versenyzőit - csapat, egyesület, szervezet stb. bérleti díjat köteles fizetni! 
A pálya kulcsa a gondnoknál igazolvány letétbe helyezésével vehető igénybe. 
Balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal. 
A pálya igénybevétele csak számla ellenében a bérleti díj befizetése után történhet. (Kivéve: ettől eltérő 
szerződés, megállapodás megléte esetén) 
A sportpálya gondnokának üzemeltető képviselőjének utasításait a pálya használatakor be kell tartani. 
A pályán hagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal. 
Bérleti díj:  10.000 Ft /óra 
+világítással: 12.000 Ft./óra 
Szabó Tibor:+3630/5398950 (Amennyiben a bérlést megelőző 24 órával kerül lemondásra a foglalás, akkor 
nem kell különdíjat fizetni, minden más esetben a hirdetményen kifüggesztett pótdíjazást kell fizetni. 
Jelen használatbavételi mindenkire vonatkozik, aki valamilyen formában a sportpályát igénybe veszi.  
Ennek betartásáért az igénybevevő, illetve a bérlő a felelős. 
Körmend,2017.07.01. 
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