A Baseline MMA Kft. üzemeltetése alatt álló
BASELINE SPORT ARÉNA
(1165 Budapest, Zsemlékes út 25.)

HÁZIRENDJE
A jelen házirend (továbbiakban: „Házirend”) célja, hogy meghatározza a Baseline MMA Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: HU-1164 Budapest, Vidámvásár utca 18.; adószám: 25342707-2-42;
cégjegyzékszám: 01 09 209562; képviseletében eljár: Szabó Attila ügyvezető) által üzemeltetett
BASELINE SPORT ARÉNA elnevezésű, 1165 Budapest, Zsemlékes út 25. szám alatti sportközpont
(továbbiakban: „Sportközpont”)
területén tartózkodó, illetve a Sportközpont szolgáltatásait igénybe vevő személyek jogait, kötelezettségeit,
illetve egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, amelyek lehetővé
teszik a Sportközpont szolgáltatásainak magas színvonalon történő igénybevételét.
Jelen Házirend rögzíti a Sportközpont szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára, gépei, eszközei
állagának megóvására, illetve biztonságos üzemeltetésére vonatkozó alapvető rendelkezéseit is.
A Sportközpont területén elhelyezett gépek, sporteszközök és egyéb szolgáltatások pontos, biztonságos és
higiénikus használatáról, azok működtetéséről további tájékoztatás kérhető a mindenkori teremedző, illetve a
Sportközpont személyzete részéről, továbbá a sporteszközökön elhelyezett tájékoztató táblákról,
piktogramokról.
I.

Általános rendelkezések

1) A Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a Sportközpont területén tartózkodik és annak
szolgáltatásait igénybe veszi.
2) A napijegyek, bérletek megvásárlásával és/vagy a Sportközpontba való belépéssel, a jelen Házirendben
foglaltakat magukra nézve kötelezőnek fogadják el, az abban foglaltakat tudomásul veszik.
3) A Sportközpont területe csak rendeltetésnek megfelelően – elsősorban sport, wellness, rekreációs és
egyéb rendezvény célokra - használható, a Sportközpontban tartózkodó nem sértheti meg a vonatkozó
jogszabályi előírásokat, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.
4) A jelen Házirendben rögzített szabályok és használati alapelvek be nem tartása a Sportközpont területéről
történő kitiltással is járhat.
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5) Jelen Házirend elhelyezésre kerül és elérhető Sportközpont recepcióján, az öltözőkben valamint a
Sportközpont honlapján is, amely a baseline.hu címen érhető el.

6) A Sportközpont mindenkori szolgáltatásait, a Sportközpontban elhelyezett gépeket, sporteszközöket,
berendezéseket mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
7) A Sportközpont mindenkori szolgáltatásainak, eszközeinek, gépeinek igénybevétele során a Sportközpont
vendégeinek figyelemmel kell lenni a további vendégek biztonságára és zavartalan időtöltésére.
8) A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, amely a Sportközpont honlapján történő
közzététel napjától hatályos.
9) A Sportközpontba belépni – az üzemeltető vagy a Sportközpont személyzetének külön engedélyén kívül
- csak az érvényes napi jeggyel vagy bérlettel lehet.
10) A napijegy vagy bérlet megváltása után kapott kártya/karkötő használata kötelező, anélkül a Sportközpont
szolgáltatásai nem vehetők.
11) A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni, valamennyi büféfogyasztást pedig a
termék megvásárlásakor.
12) A napijegy napi egy belépésre, akkor is maximum 3 órás teremhasználatra jogosít fel.
13) A 10 alkalmas bérletet a megváltásától számított 45 napon belül lehet felhasználni.
14) Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített
tagsági adatlapot, melyben elfogadja a Sportközpont Házirendjében, Általános Szerződési Feltételeiben
és Adatkezelési Szabályzatában foglaltakat és tudomásul veszi, hogy valamennyi szabályzat, így
különösen, de nem kizárólagosan a Házirend betartását a Sportközpont munkatársai ellenőrzik.
15) A bérletet más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni tilos. A kedvezményes bérletek
és belépések kizárólag az arra jogosító igazolvány (pl: fényképes diákigazolvány, nyugdíjszelvény)
felmutatásával vehetők igénybe, az igazolványok érvényességi idejét, ekként a kedvezményre való
jogosultságot a személyzet ellenőrizheti. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalmak nem
vihető át a következő bérletre.
16) A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (kártya/karkötő, törölköző stb.) köteles távozáskor a
recepción leadni. A recepciós ellenőrzi a vendég fogyasztását, és tartozás esetén a vendég köteles azt
távozás előtt maradéktalanul megfizetni.
17) Törölköző bérlés 500,- forint/darab fizetés ellenében lehetséges.
18) Az elveszített kártyáért 1000,- forint, míg a karkötőért 2000,- forint pótdíjat számítunk fel.
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19) A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalmak nem vihető át a következő bérletre.
20) Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtérben tiszta papucs használata kötelező.
21) A Sportközpont területén kötelező tiszta, szennyeződésmentes váltócipő, váltóruha használata. A nem
megfelelő ruházat által okozott károkat annak okozója köteles megtéríteni a Sportközpont
üzemeltetőjének. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett.
Utcai viseletű cipő használata tilos! A Sportközpontban dolgozó teremedzőnek, recepciósoknak, személyi
edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet
viselésére.
22) A Sportközpont teljes területén és különösen az öltözőszekrényekben vagy az öltözőtérben hagyott
értéktárgyakért, azok sérülése, rongálódása vagy eltulajdonítása esetén a Sportközpont üzemeltetője nem
vállal felelősséget.
23) A szaunát csak saját felelősségre, megfelelő öltözetben (fürdőruha, szauna kendő, törölköző ...stb.), az
intim testrészek megfelelő eltakarásával lehet igénybe venni.
24) A Sportközpont vendégeinek és személyzetének egészsége és biztonsága érdekében a Sportközpont
területére fertőző betegségben szenvedő személy nem léphet be.
25) A szauna és az infra szauna szabályozó gombjait állítgatni tilos, bármilyen felmerült probléma, kérés
esetén a recepción kérhető segítség.
26) Távozás után az öltözőszekrényeket tiszta, kiürített, szemét mentes állapotban kell hagyni.
27) A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás érdekében jelezzék a recepción
(dugulás, nagyobb szennyeződés).
28) 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a sportterekben.
29) 14-16 év közötti gyermek csak szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat a Sportközpont területén.
30) Edzés közben a törölköző használata kötelező!
31) A gépeket igénybe vevők a használat után kötelesek a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel
letisztítani, a kézi- és tárcsasúlyokat az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, illetve azokat a tároló
helyükre megfelelően és biztonságosan visszahelyezni.
32) A szoláriumok a recepciós által feltöltött kártyával vehetők igénybe. Minden vendég köteles a szoláriumot
maga után fertőtlenítőszerrel kitakarítani, és a helyiséget rendben hagyni.
33) Valamennyi látogató köteles a Sportközpont előtti parkolóhelyeket, valamint a közlekedő utakat a
KRESZ szabályainak megfelelően használni, a KRESZ szabályait maradéktalanul betartani.
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34) A Sportközpont területén parkoló személygépkocsikért, és elhelyezett kerékpárokért anyagi felelősséget
nem vállalunk.
35) Munkatársaink az öltözőszekrényeket, a zárást követően kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a
recepción leadják, azok tulajdonosai itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyaik után.
36) A vendég tudomásul veszi, hogy a pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.

II.

A BASELINE Sport Arena területén
TILOS:

37) 0-6 éves közötti gyermeknek az edzőtérre belépnie TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
38) a dohányzás és az alkohol, továbbá bármely egyéb tudatmódosító szer fogyasztása!
39) az olyan tevékenység, amely a Sportközpont szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba
ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
40) minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.
41) drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely
veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), élőállat bevitele.
42) az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító
táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése.
43) A sportterek területére (kézitáska kivételével) minden egyéb táska bevitele.
44) A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni.
45) Az 1 db vállfa a szekrény tartozéka. A vállfák elvitele TILOS!
46) a küzdőtéren felállított ketrecet és boksz-ringet kizárólag csak edzői felügyelet mellett lehet igénybe
venni.
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A BASELINE Sport Arena nyitvatartási rendje:
Hétfő -Péntek: 6:00-23:00
Szombat:8.00-20.00,
Vasárnap:08.00-20.00 (kivétel ünnepnapok)
A BASELINE Sport Arena sport- és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején
belül vehető igénybe, a vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a termet időben elhagyni (jelen
esetben 23:00-ig.)

Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendő:
Mentők:
104
Tűzoltóság:
105
Rendőrség:
107
Ált. segélyhívó:
112
Üzemeltető telefonos elérhetősége: + 36 1 786 2151
Üzemeltető e-mail elérhetősége: baseline.mma@gmail.com

Köszönjük, hogy elfogadták és betartják Házirendünkben foglaltakat!
Baseline MMA Kft. – BASELINE Sport Aréna
Szabó Attila
ügyvezető
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