BALU SPORT EGYESÜLET
A Békásmegyeri Oktatási- és Sportközpont (BALUSWIM „Vízmű tábor” helyszíne)
használatának fontosabb szabályai és egyéb tudnivalók
Ez a rövid szabályismertető a Békásmegyeri Oktatási- és Sportközpont Házirendjének kivonata. A
teljes Házirend a Létesítmény területén megismerhető. A Baluswim Úszóiskola (BALU SE) a Létesítmény szolgáltatásait bérlőként veszi igénybe.
Általános tudnivalók
A Békásmegyeri Oktatási- és Sportközpont alapvető funkciója, hogy pihenési, kikapcsolódási lehetőséget
biztosítson a Fővárosi Vízművek Zrt. dolgozói és családtagjaik számára, valamint sportolási helyszínként
üzemeljen budapesti oktatási intézmények és sportklubok részére.
Belépés a létesítmény területére
A beléptetéseket és a biztonsági ellenőrzéseket Portaszolgálat végzi. A területre belépők kötelesek a portaszolgálattal együttműködni, kéréseit, utasításait betartani, végrehajtani.
14. életévét be nem töltött gyermek csak felnőtt kísérő folyamatos jelenléte mellett tartózkodhat a
területen. Belépéskor diákigazolványt vagy egyéb személyazonosítás igazolására alkalmas okmányt
kérhetnek a gyermektől, az életkor ellenőrzése céljából. A létesítmény területére szülő, hozzátartozó
csak belépőjegy megváltásával vagy belépésre jogosító karszalag birtokában léphet be. A tábori foglalkozásokat tartó edzők, oktatók fényképes belépőkártyával tudnak a területre belépni a Királyok
útja 289. szám alatt található, portaszolgálattal biztosított bejáraton keresztül. A kártyákat a porta
mellett található kártyaolvasón érvényesíteni kell minden be-, illetve kilépés alkalmával. Az úszásoktatásra
érkezőket a portán leadott névsor alapján engedik be a területre.
Az oktatást/edzést vezető köteles a hozzá érkezők (táborozó, csapattag, valamint hozzátartozóik,
kísérőik) be-, illetve kiléptetéséről, a területen való közlekedésükről, valamint a benntartózkodásuk teljes
ideje alatt a felügyeletükről folyamatosan gondoskodni, továbbá ezek elmulasztása esetén teljes felelősséget
vállal az esetlegesen bekövetkező anyagi károkért, személyi sérülésekért.
A kísérők, hozzátartozók (szülők, pedagógusok, stb.) kizárólag a bérleti megállapodásban rögzített szolgáltatásokat vehetik igénybe a létesítményben. Gépjárművel a területen parkolhatnak.
A nyári időszakban műanyag karszalag adható a táborozók, csapattagok részére, amit átadása után az
itt tartózkodás ideje alatt a csuklójukon jól láthatóan kötelesek viselni, egy esetleges területellenőrzés során
ezzel igazolják magukat.
Az oktatásra, edzésre érkezők legkorábban a kezdés előtt fél órával léphetnek a területre, és az
edzést követően fél órán belül el kell hagyniuk a létesítményt. Az oktatást/edzést vezető köteles
távozás előtt ellenőrizni, hogy a hozzá tartozó összes személy a létesítményt elhagyta és személyes
holmi nem maradt a létesítményben.
A Létesítmény és az úszómedencék használata
A medencéket csak akkor lehet használni, ha az úszómester a területen tartózkodik. Az úszómedence sportcélú hasznosításának időszaka alatt – nyitvatartási időben – min. 1 úszósáv áll az úszni vágyók rendelkezésére.
A medencékben csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik a higiéniai előírásoknak, a medencehasználattal kapcsolatos - a helyszínen kitáblázott - feltételeknek megfelelnek, valamint fertőző betegségben nem szenvednek. A gyerekmedencét kizárólag szobatiszta gyerekek (2-12 éves korosztály) használhatják. Az úszómedencét úszni tudók, illetve szobatiszta gyerekek kizárólag szülői felügyelettel vehetik igénybe.
Medencehasználat előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező, a kozmetikai szerek, kenőcsök és
egyéb szennyeződések bőrről való eltávolítása érdekében!
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Az úszómester köteles a medencehasználat rendjét fenntartani, a szabályok betartását célzó intézkedéseinek, felszólításának minden medencehasználó köteles eleget tenni, ellenkező esetben az
úszómester utasítására köteles elhagyni a medencét!
Tilos a pálya elválasztó kötelekbe kapaszkodni, azokon ugrálni, lógni!
A medencék körüli járólapok csúsznak, így itt lassan, körültekintően kell közlekedni/járni. A medencék
körül és a vizes helyiségekben (öltöző, mosdó) papucs használata kötelező!
A tűzvédelmi utasításokat minden területen tartózkodó köteles betartani. A menekülési útvonalak
minden helyiségben kitáblázásra kerültek.
Parkolás
A létesítmény területén a parkolási lehetőség térítésmentesen biztosított, azonban ennek használata a parkoló gépjárművek számának függvényében ideiglenesen korlátozásra kerülhet. A parkolót igénybevevők
kötelesek gépjárművüket úgy leparkolni, hogy azzal más gépjármű mozgását ne akadályozzák, ne
foglaljanak el több parkolóhelyet, szükség esetén - a portaszolgálat utasításainak, iránymutatásának megfelelően - átparkolni. Vendégek részére külön, felirattal ellátott parkolóhely áll rendelkezésre.
A Létesítmény területén TILOS
- a területre állatot behozni, kivételt képez az őrkutya, ill. a 27/2009 (XII.3) SZMM rendelet
értelmében a segítő kutya.
- étel és ital fogyasztása az úszómedence, a gyermekmedence és az öltözők teljes területén!
- az öltözők vizesblokkjaiban mosogatni, ételmaradékot kiönteni!
- kerékpározni, rollerezni, gördeszkázni, görkorcsolyázni! Kerékpártárolás a porta mellett
található tárolóban lehetséges, igény esetén a portaszolgálattól lehet lakatot és láncot kérni!
- mindenfajta kereskedelmi, politikai tevékenység az üzemeltető engedélye nélkül!
- fertőző betegen a területre belépni, illetve ott tartózkodni!
- a kijelölt dohányzóhelyen kívül dohányozni!
- a medencesátorba utcai cipővel belépni!
- a medencébe nem szobatiszta gyermeket bevinni!
- szerencsejátékot űzni!
- a medencetérbe és környékére törékeny vagy sérülést okozható tárgyakat, eszközöket vinni!
Felelősség, kártérítés
A Békásmegyeri Oktatási- és Sportközpont szolgáltatásait és létesítményeit – kiemelten a
medencéket – mindenki saját felelősségére veszi igénybe!
Az üzemeltető nem vállal felelősséget személyekben vagy anyagiakban keletkező károkért, amelyek
a házirend be nem tartásából származnak, illetve nem vállal felelősséget az elveszett vagy
eltulajdonított, ide értve az öltözőszekrényekben, valamint a területen őrizetlenül hagyott személyes tárgyakért, értékekért. A talált tárgyakat minden vendég köteles leadni a gondnok vagy
portaszolgálat részére. Ezeket 1 évig őrizzük.
Nem rendeltetésszerű használatból eredő károkozás vagy szándékos rongálás esetén az eszközök
pótlásának költségét üzemeltető áthárítja a károkozó(k)ra.
A parkolót mindenki saját felelősségére veszi igénybe, az üzemeltető nem vállal felelősséget a
gépjárművekben okozott károkért, valamint az abban elhelyezett tárgyakért. Minden felelősségre vonásról,
károkozásról a gondnok jegyzőkönyvet vesz fel.
Megértésüket köszönjük:
BALU SE
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