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A Hotel Silver****superior szálloda Szabadidő központja, 

 továbbiakban Szabadidő központ  

 
„Általános használati szabályzata” 

 

A Szabadidő központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható. 

Szolgáltatásaink használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, 

illetve az ezen Házirendben foglaltakat. 

A Szabadidő Központ  területén tilos: 

 a dohányzás, kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása 

 minden olyan tevékenység, amely a Szabadidő Központ  szolgáltatási tevékenységén 

kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért 

 veszélyes anyag vagy tárgy (robbanóanyagok, fegyverek stb.) illetve állat bevitele 

 az üzemeltető engedélye nélkül minden kereskedelmi tevékenység, reklám 

elhelyezése, hang- és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása 

 minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró 

tevékenység. 

A Szabadidő Központ  egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény 

üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai 

tevékenységet, oktatást, edzést tartani. 

 

A Szabadidő Központ  szolgáltatásait kizárólag nyitvatartási időben lehet igénybe venni: 

Hétfő – Vasárnapig: 10:00-24.00 óráig,  ill. előzetes egyeztetés alapján igény szerinti 

nyitással. 

A Szabadidő Központ  szolgáltatásait igénybe vevő vendég kötelesek a zárási időpontokra 

tekintettel a létesítményt időben elhagyni. 

Amennyiben a Szabadidő Központ  területén az üzemeltető a tevékenysége illetve 

szolgáltatásának bármilyen  célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet és esetleg 

azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével 

összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel, ha azt 

előzőleg (a reklámanyag készítésekor) nem jelezte. 

A Szabadidő Központ  a sportszolgáltatásokat igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást 

vezet. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt 

harmadik félnek nem adhatja ki. 

A vendégek biztonsága érdekében, a Szabadidő Központ  rendőrségre bekötött riasztóval 

rendelkezik. 
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A Szabadidő központ szolgáltatásait igénybe vevő vendég, az igénybevett szolgáltatás 

ellenértékét a szálloda recepcióján köteles megtéríteni. 

Az állandó és előre befoglalt pályák a birtokba vétel előtt 24 órával mondhatók le 

térítésmentesen. Ellenkező esetben a foglalást végző vendég köteles a lemondásra nem 

került pálya díjat megtéríteni. 

Sportszolgáltatásaink igénybevétele előtt ajánlott orvosi vizsgálatot végeztetni, amely 

tájékoztat az aktuális fizikai állapotról, illetve feltárja az esetleges kizáró okokat. 

A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a 

szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető 

jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen, vagy végleg 

kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen 

követeléssel nem élhet. A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend- és 

tisztaság betartása, másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. 

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a vendég köteles 

megtéríteni. 

A Szabadidő Központ  üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi 

értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a 

vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, 

értékekért. Az őrízetlenül hagyott értéktárgyakért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A 

talált tárgyakat minden vendég a szálloda recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni. 

A létesítmény területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő 

az üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül azt jelezni. Rendkívüli eseménytől 

függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő: 

 Mentők            (baleset esetén)                           104 

 Tűzoltóság       (tűz esetén    )                             105 

 Rendőrség       (rendbontás esetén)                     107 

A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti. 

A Szabadidő Központ  üzemeltetője fenntartja a jogot a létesítmény egész, vagy részterületein 

zártkörű rendezvények lebonyolítására az általános vendégkör kizárásával. 

A Szabadidő Központ  Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára 

a  recepción és a honlapon (www.hotelsilver.hu), elérhető és áttekinthető. A Szabadidő 

Központ  üzemeltetését a Geotherm Üdülő Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 

25. ,adószám: 10254808-2-09) végzi. 

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti! 
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