1. Vízfelület használati feltételek
3.Üzemeltető a használó, illetve Használó sportolói számára kizárólag ún. sportolói órával biztosítja a Pályarendben
(jelen szerződéshez fizikailag nem csatolt, de Üzemeltető telephelyén meglévő, illetve Használó számára elektronikusan
megküldött) rögzített vízfelületek használatát.
3.1.1.Használó, illetve Használó sportolói számára egy nap egy alkalommal, maximum 2 óra időtartamban van
lehetőség a Pályarend szerinti vízfelületet igénybe venni az alábbiak szerint:
-

Használó jelen szerződés aláírásával egyidejűjeg köteles Üzemeltető számára írásban átadni azon sportolók
névsorát, akik jogosultak a sportolói órával belépni;

-

Használó tudomásul veszi, hogy belépésre, illetve a vízfelület használatára kizárólag verseny- és élsportolói
számára van lehetőség;

-

Használó a belépésre jogosult sportolók névsorában köteles rögzíteni, hogy mely sportoló mely időpontban
használja a vízfelületet (amennyiben valamely sportoló/k nem mindennap ugyanabban az időpontban
használja/ák a vízfelületet, úgy napi bontásban szükséges rögzíteni);

-

a sportolók minden be-, illetve kilépésnél kötelesek aláírni Üzemeltető pénztáránál vezetett nyilvántartási
lapot;

-

amennyiben adott versenyző az adott napon több alkalommal lép be vagy a strand területén eltöltött idő
meghaladja a két óra időtartamot, úgy Üzemeltető ezen belépések tekintetében a strandon érvényes díjtétel
szerinti napijegy megfizetésére kötelezi Használót, melyet Üzemeltető által vezetett nyilvántartás alapján,
havi összesítésben kiszámláz Használó felé.

-

Használók jogai és kötelezettségei

4.1. Használó a Pályarendben meghatározott időpontokban –a sportolói óra használatával- jogosult a Csitáry G. Emil
Uszoda strand medencéjének, valamint mosdó- és öltöző helyiségeinek használatára. Ezen időpontokban a saját
hibájából bekövetkezett károkozásért, ill. személyi sérülésekért felelősséggel tartozik.
4.2. Használó köteles a strand házirendjét és a mindenkor érvényes Pályarendet betartani, illetve betartatni, a strand
értékeit, állagát megóvni, az edzések befejezése után eredeti állapotában visszaszolgáltatni.
4.3. Használó garantálja, hogy a Pályarendben biztosított vízfelületeket harmadik személy számára nem adja tovább.
4.4. Használó a le nem kötött –Pályarendben nem szereplő– vízfelületen nem folytathat szervezett tevékenységet.
4.5. Használó kijelenti, hogy a sportcélú foglalkozások megtartásához szükséges valamennyi engedéllyel és képesítéssel
rendelkezik. Használó tudomásul veszi, hogy a sportcélú foglalkozások időtartama alatt bekövetkező balesetekért,
sérülésekért kizárólagos felelősséggel tartozik.

