HÁZIREND
Általános szabályok
1. A HappyFit területe csak rendeltetésének megfelelően használható!
2. A HappyFit használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat,
rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
3. A HappyFit területén TILOS:
 a dohányzás és az alkohol fogyasztása
 az olyan tevékenység, amely a HappyFit szolgáltatási tevékenységén kívül esik,
jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró
tevékenység
 a HappyFit egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása
vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy,
(robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle szeszes ital,
illetve állat bevitele
4. A HappyFit egész területén kizárólag megfelelő végzettségű személy/edző tarthat órát.
5. A HappyFit nyitvatartási rendje:
Hétfőtől péntekig: 800 – 900, 16:00 – 20:00
Szombaton: 800 – 10:00
Fenti időpontokon kívül is van lehetőség a HappyFit fitneszterem használatára
zártkörűen. Zártkörű rendezvényekre külön megállapodás hiányában jelen Házirend
változatlan formában érvényes.
6. A HappyFit szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra
tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

7. A HappyFit sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről adatnyilvántartást vezet.
Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt
semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
8. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott
viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodót a HappyFit terem
üzemeltetője figyelmeztetheti, továbbá a figyelmeztetés eredménytelensége esetén
jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy
véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben
jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai
szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az
üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
9. A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság
betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
10. A HappyFit üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi
értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a
vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított
tárgyakért, eszközökért.
11. A talált tárgyakat minden vendég a HappyFit recepcióján köteles dokumentálás
mellett leadni.
12. A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
13. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
14. A HappyFit házirendje minden vendég számára szabadon a HappyFit recepcióján
elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus
elfogadását jelenti.
15. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek
megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni!
16. A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden
más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos!
17. Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő!

Recepció
1.

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a
recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a HappyFit
házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény
munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a nyilvántartásba vételt is.

2.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra
nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít.

3.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

4.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem
vihető át a következő bérletre!

6.

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen
mértékben felelősséget nem vállal.

7.

Távozás után kérjük, a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.

8.

Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás
miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).

Sportterem
1. A HappyFit sport termébe belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy
bérlettel lehet.
2. A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még
szabad helyekre állhatnak be. Maximális létszámok aerobik: 20 fő Spinning:10 fő
3. Minden órára előre be kell jelentkezni a recepción személyesen vagy telefonon.
Kezdés előtt a foglalás érvénytelen, ha nem jelenik meg a vendég.
4. Az óralemondással kapcsolatos díjakat az alábbi táblázat tartalmazza!

5. A sportterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top,
sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés nem
engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
6. Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában
áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében az órára nem
beengedni.

