
 
 

FITNESZ HÁZIREND 
 

A házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a fitnesz részleg biztonságos, 
rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. 
Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását 
szolgálják. 
 

• Az fitnesz részleg házirendjében foglaltak az élményfürdő területén tartózkodó, továbbá a fitneszterem 
szolgáltatásait igénybevevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a házirend egyidejű 
elfogadását is jelenti. 

• A fitnesz részleg sportterületeire belépni csak érvényes belépőjeggyel vagy bérlettel lehet.  

• A helyiségek, eszközök csak rendeltetésüknek megfelelően, kizárólag saját felelősségre használhatók. A 
fitneszterem üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, 
amennyiben azok a házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. 

• A sporttermek területére kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas 
sportfelszerelésben lehet belépni, ital csak zárható műanyag palackban vihető be. Étkezni kizárólag a recepció, büfé 
területén lehet. 

• A fitnesz részleg területén történt balesetet vagy sérülést kérjük azonnal jelezzék a recepción. Erről a személyzet 
köteles jegyzőkönyvet kiállítani. 

• A fitnesz részleg üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A 
vendégek számára az öltözőszekrények állnak rendelkezésre díjmentesen. 

• A talált tárgyakat minden vendég a fürdő recepcióján köteles leadni. 

• A fitnesz részleg területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, alapvető elvárás a 
másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. 

• A fitnesz részleg szolgáltatásait igénybe vevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz a nemenként 
elkülönített öltözőkben egy öltözőszekrényt biztosít. 

• Az öltözőszekrényeket nyitó karórákat minden vendég köteles a távozáskor a fürdő recepción sértetlenül leadni. 

• A vendég, a számára belépéskor átadott eszközöket (törölköző, sportfelszerelések stb.) köteles távozáskor a 
recepción hiánytalanul leadni, a vendég ezekért anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé. 

 
A Fitnesz területén tilos: 

• A személyzet számára fenntartott területre engedély nélkül belépni 
• A dohányzás és az alkohol fogyasztása 
• Olyan tevékenység folytatása, amely a fitnesz részleg szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, 

illetve közerkölcsöt sért 
• Minden, másokat-erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó-zavaró tevékenység 
• Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés 
• Bármely veszélyes anyag vagy tárgy, mindenféle szeszes ital bevitele 
• Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, szórólapok elhelyezése, 

tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása 
• Kép-és hangrögzítő berendezés használata 

 
 
 
 
A fitnesz részleg üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát. 
A fitnesz részleg sport és egyéb szolgáltatásai kizárólag a fitnesz nyitvatartási idején belül vehetők igénybe. 

 
 

Kellemes sportolást kívánunk! 


