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Debrecen, Görgey u.22.

A napijegy vagy bérlet vásárlásával a vendég elfogadja és magára
nézve  kötelezőnek  elismeri  a  The  Gym  házirendjét.  A  Házirend
olyan  magatartási  szabályokat  és  követelményeket  tartalmaz,
melyek  a  vendégek  egészségét,  biztonságát  és  a  szolgáltatás
magas színvonalát hivatott biztosítani. 

 

Általános szabályok:

1. A  vendégek  az  edzőterem  szolgáltatásait  kizárólag  saját
felelősségükre vehetik igénybe.

2. Az  edzőterem  szolgáltatásainak  díjait  a  belépéskor  előre  kell
megfizetni.  A  bérletek  kizárólag  az  érvényességi  időn  belül
használhatóak fel, a lejárati időn túl a fel nem használt alkalmak
ellenértéke nem jár vissza.

3. Az edzőterem bérlete névre szóló, használata nem átruházható.
4. Lejárt  bérletet  nem  áll  módunkban  meghosszabbítani,  kérjük

vendégeinket,  hogy  a  bérlet  tartama  alatt  vegyék  igénybe
szolgáltatásainkat.

5. A  szolgáltató  nem  vállal  felelősséget  az  öltözőben,
öltözőszekrényben elhelyezett tárgyakért, illetve az edzőterem
egyéb  területén  elhelyezett  tárgyakért.  Az  edzőterem
recepcióján  díjmentes  értékmegőrzőt  biztosítunk  vendégeink
számára,

6. 14 éven aluli kiskorú kizárólag szülői felügyelettel tartózkodhat
az edzőterem területén. A gondviselő felel azért, hogy a gyermek a
többi vendég edzését ne zavarja.

7. Állatot behozni a létesítmény egész területére TILOS:
8. A gépeket, berendezési tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően

kell  használni, használat  után  az  eszközöket  a  helyükre
visszahelyezni,  a  gépeket  használatra  alkalmas  állapotban
átengedni, 

9. Saját törölköző és váltócipő használata kötelező.
10. Az  edzőterem  személyzete  megtagadhatja  a  belépést

azoknak,  akik  nem  megfelelő  állapotban  (pl.  alkoholos
befolyásoltság)  szeretnék  az  edzőtermet  használni.  Tilos  az
edzőterem használata, ha a vendég olyan állapotban van, amely
mások  egészségét,  testi  épségét  veszélyezteti  (pl.  fertőző
betegség,  bódult  állapot).  Az  edzőterem személyzete  jogosult  a



Házirendet megsértő személyeket az edzőterem szolgáltatásainak
igénybevételétől  eltiltani,  illetve  amennyiben  szükséges,  úgy  a
létesítmény  területéről  eltávolítani.  Az  Üzemeltető  intézkedési
jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg
más  hatóságok  segítségét  kérni.  Az  edzőterem  területéről
eltávolított, illetve annak szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltott
vendég az Üzemeltetővel  szemben semmilyen követeléssel  nem
élhet.

11. A  „Train  &  go”  bérlet  a  recepciónál  elhelyezett
öltözőszekrények  használatára  jogosít.  Ez  a  bérlettípus  azon
vendégek számára ajánlott, akik edzőruhában érkeznek termünkbe
és a zuhanyzót nem használják. Váltócipő és törülköző használata
ebben az esetben is kötelező.

12. Az  edzőteremben  kizárólag  az  üzemeltető  előzetes
engedélyével folytatható személyi edzés.

13. A nyitvatartási  rend megváltoztatásának jogát  fenntartja  az
Üzemeltető (pl. ünnepnapokon). Erről előzetesen interneten és a
recepción tájékoztatást nyújt a vendégeknek.

14. Bérletekre vonatkozó egyéb szabályok:
 A diákbérletet csak érvényes nappali  tagozatos hallgatók vehetik

igénybe 25 éves korig
 A senior bérletet 60 éves kor feletti vendégeink vehetik igénybe
15. Rendkívüli esemény észlelésekor, azonnal értesíteni kell

a  recepcióst,  illetve  az  illetékes  hatóságokat  az  alábbi
telefonos elérhetőségeken:

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

Amennyiben  vendégek  az  edzőterem  területén  bekövetkezett
káreseményt  vagy  baleset  bekövetkezését  észlelik,  a  megfelelő
intézkedés céljából haladéktalanul értesíteniük szükséges a recepcióst,
aki az eseményről jegyzőkönyvet vesz fel.

Debrecen, 2020. 01. 06.


