
KONDITEREM HÁZIRENDJE ÉS HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 
 
Tisztelt Vendégeink, kérjük önöket, hogy a kulturált, biztonságos, 
higiénikus sportolási lehetőség folyamatos biztosítása érdekében 
mindenki ÁPOLTAN, TISZTA RUHÁBAN látogassa létesítményünket. 
A SZEMÉLYES HIGIÉNIA HIÁNYA KIZÁRÓ TÉNYEZŐ! 
A konditerem szolgáltatásait vendégeink csak bérlet vagy jegy váltása 
mellett használhatják. A díjakat a belépéskor előre kell megfizetni. 
A termet 14 éven aluli gyermekek kizárólag szülői felügyelet mellett 
látogathatják. 
Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag, rendeltetésszerűen, a 
vendég alkatának és erőnlétének megfelelően, SAJÁT 
FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA! 
A teremben történő balesetekért felelősséget nem vállalunk! 
Mindenki a saját testi épségéért felelős! 
A gépeken keletkező károkért annak okozója felel! 
A teremben csak edzés céljából szabad tartózkodni! 
A konditerembe kizárólag az edzéshez szükséges kiegészítők vihetők be! 
A teremben csak TISZTA váltóruházatban és TISZTA, zárt, gumitalpú 
cipőben szabad tartózkodni! Mezítláb, zokniban vagy papucsban 
edzeni TILOS! Utcai cipő és utcai ruha viselete TILOS! 
A teremben étkezni és szemetelni TILOS! A sporttérbe kizárólag 
zárható műanyag palackban vihető be ital. 
Minden használat előtt ellenőrizni kell a gépek és a felszerelések állapotát, 
amennyiben rendellenesség, vagy műszaki hiba észlelhető, azt 
haladéktalanul közölni kell az ott dolgozóval. A gépek és eszközök 
használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetének 
megfelelően az eszközöket pedig rendszeresített tárlóhelyére történő 
visszahelyezéssel köteles hátrahagyni! 
Higiéniai okok miatt használat után mindenkinek kötelessége 
letisztítani az adott eszközt a kihelyezett fertőtlenítőszer és 
papírtörlő segítségével! 
Higiéniai okokból fedetlen testrész nem érintkezhet a padokkal, eszközökkel. 
Törölköző használata gépeken és a polifoam szivacsokon kötelező, melyről a 
vendégek saját maguk gondoskodnak. 
Az eszközök csakis a rendeltetésüknek megfelelő gyakorlathoz 
használhatóak. 
A szabad súlyokat használatkor rögzíteni kell a rúdhoz. A súlyokat és a 
tárcsákat padra rakni, dobálni tilos! 
A sérülések megelőzése érdekében az edzés előtt megfelelő bemelegítés 
végzése ajánlott! Falon, illetve tükrön nyújtani szigorúan tilos! A többi 
vendéget zavarni tilos! 
BETEGEN SZIGORUAN TILOS LATOGATNI A KONDITERMET! 
Szándékos rongálás, lopás vagy kirívó házirendsértés végleges eltiltással jár! 
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