Dunaalmás Község Önkormányzata
Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségforrás Tornacsarnok
használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.
A község közösségi színterének szolgáltatásait, programjait nemre, felekezetre és pártállásra való
tekintet nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja’
1) Tornaterem adatai:
A tornaterem neve:
Székhelye:
Fenntartója:
Működési területe.
Alaptevékenysége:
Működtetője:
Tevékenység helye:

Egészségforrás Tornacsarnok
Dunaalmás, Csokonai u. 20 A.
Dunaalmás Község Önkormányzata
Dunaalmás község közigazgatási területe, Jogállása:
alapító okirattal nem rendelkező intézmény
közművelődési feladatellátás
Dunaalmás Község Önkormányzata
Dunaalmás, Almási u. 32.

2) Tornaterem igénybevételének szabályozása
1.

A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől (gondnoktól) legalább 5
munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell- írásban kérni. (kérelem: 2. számú
melléklet)

2. Az állandó közoktatási időszakon kívül biztosítja a helyiségeket az igénylőnek. Több
kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről a polgármester a kérelmek
beérkezésének sorrendje szerint dönt.
3. A polgármester sérelmezett döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fordulni
jogorvoslatért.
4. Csak és kizárólag sporttevékenység, illetve sportrendezvények végzésére vehető
igénybe az iskolai foglalkozások időtartamán kívül:
hétköznap: 16.00 20.00 óráig
szombaton: 8.00 20. 00 óráig
vasárnap:
8.00 12.00 óráig
-

-

-

5. A bérlés lehet rendszeres és alkalmi sporttevékenység céljából.
6. A bérleti díj megfizetése történhet
a helyszínen a tornaterem gondnokánál, nyugta ellenében
a használatot követő 3 munkanapon belül a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének pénzügyi előadójánál
-

-

7. A használatról minden esetben bérleti szerződés és a díjbefizetésről számla készül.
8. A használó köteles a tornaterem házirendjét megismerni és annak előírásait betartani.
9. A tornaterem bejárata előtt a parkolás TILOS! Parkolni csak az intézmény számára
kialakított parkolóban szabad.

3) Bérleti szerződés tartalma
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

megállapodó felek adatai
a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése
szolgáltatást igénybevevők várható száma
használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése
a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása
kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel
a tornacsarnok használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések. eszközök nem
rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése
h) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének
vállalása.
i) a tornaterem használatának díját.
j) a tornacsarnok házirendjét a 1. számú melléklet tartalmazza
4) A tornaterem helyiségeit ingyenesen használó szervezetek: (a településen működő
sportszervezetek):
1. Dunaalmási Munkás Atlétikai Klub
2. Rév-Almási Tutajos Vizisport Egylet Ifjúsági Kajak Szakosztálya
3. Csokonai Általános Iskola diákjainak tartott sportszakkör (oktatási időszakon kívüli)
4. Kék Duna Ovoda óvodásai részére tartandó előkészítő sportfoglalkozásra
5)

Használati díj:
-

Dunaalmási Egészségforrás Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft óra

6) Záradék:
Á fenntartó jóváhagyta a 9. 2017. (1.25.) határozatával.
1. számú melléklet
Házirend
1. Á házirend a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola, az Egészségforrás Tornacsarnok
dolgozójára, és a helyiségeket igénybe vevőkre egyaránt vonatkozik.
2. Á tornaterem helyiségeinek használatára, minden lakosnak joga van, amennyiben azt sportolási,
szabadidős tevékenység-, vagy sportrendezvény céljára kívánja igénybe venni, az alábbi
feltételekkel.
3. A küzdőtérre utcai cipőben belépni tilos! A küzdőtérre csak sportcipőben szabad belépni! A
küzdőtérre utcai cipőben csak a védőburkolat által lefedett területre lehet belépni!
4. A helyiséget igénybevevő/bérlő felelősséggel tartozik az épület és berendezési tárgyainak
épségéért, rendeltetésszerű használatáért. Kár okozás esetén a helyiséget igénybe vevő(k) anyagi
felelősséggel tartoznak.
5. Az intézmény egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata!
Dohányozni csak a kapubejárótól 5 méterre, az ingatlanon kívül lehet!
6. Az öltözők ajtaját kérjük, mindig csukják be!
7. Kérjük, mindenki ügyeljen a rendre és tisztaságra, lehetőleg Úgy hagyjuk el a csarnok területét,
ahogy érkezéskor látni szeretnénk! Elő állatot az épületbe bevinni tilos!
8. A csarnokban étel-ital fogyasztása tilos!
9. A csarnok területén a tanulók csak a testnevelők felügyelete mellett tartózkodhatnak!

10. A sportszertárba gyerekek csak a testnevelő tanár kíséretében léphetnek be. sportszereket az
épületből kivinni nem szabad!
11. A csarnokban csak a szertárban található sportszerek használhatók, udvari, kinti sportszereket a
teremben használni nem szabad!
12. Minden, a csarnok berendezésében és a felszerelésben. sportszerekben keletkezett kárt, ami nem a
sportievékenységből származik, a kár okozója köteles megtéríteni!
13. A nagyobb rendezvények lebonyolításához, felügyeléséhez szükség esetén külön megállapodás
alapján az önkormányzat dolgozói segítséget nyújtanak. Rongálás, vagy kár okozása esetén a
felelősség a rendezvény szervezőjét terheli.
14. A Tornaterembe behozott tárgyakért, és az épület előtt hagyott járművekért felelősség a
fenntartót nem terheli!
15. Az épület helyiségében történo bármilyen változtatás, átalakítás Dunaalmás Község
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Ilyen jellegű igényeit írásban
jelezze a feantartónál. (Dunaalmás Község Onkormányzata, 2545 Dunaalmás Almási u. 32.)
2. számú melléklet

KÉRELEM
az Egészségforrás Tornaesarnok használatára
Kérelmező neve:
elérbetősége:
adószáma:
Kapcsolattartó neve:
címe:

elérhetősége:
Kártérítési, anyagi

felelősséget vállaló személy
neve:
címe:
elérhetősége:
A tevékenység,
szolgáltatás, rendezvény

pontos megjelölése
Résztvevők várható
létszáma
Alkalmi
Az igénybevétel időpontja
Rendszeres

.

órától
Használat díja*:
Fizetés módja*:

Ft/megkezdett óra

napokon

óráig

I díjmentes

Készpénz/Átutalás

*A megfelelő aláhúzandó.

A díjmentes használat indoka:

**

1) A tornatermet ingyenesen használó szervezetek: (a településen működő
sportszervezetek):
o Dunaalmási Munkás Atlétikai Klub
o Rév-Almási Tutajos Vizisport Egylet Ifjúsági Kajak Szakosztálya
O Csokonai Altalános Iskola diákjainak tartott sportszakkör (oktatási időszakon kívüli)
O Kék Duna Óvoda óvodásai részére tartandó előkészítő sportfoglalkozásra
megfelelő x-el jelölni

**

Aláírásommal igazolom, hogy
.

.

•

a helyiség igénybevételének szándékát a polgármesternek 5 munkanappal a tervezett
igénybevétel előtt jeleztem,
a közösségi színtér használati díját a használatot követő 3. munkanapig megflzetem,
a kérelem mellékletét képező házirendet elolvastam és tartalmát tudomásul vettem.

Kelt: Dunaalmás

Kérelmező
Házirend
1. A házirend a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola, az Egészségforrás Tornacsarnok
dolgozójára, és a helyiségeket igénybe vevőkre egyaránt vonatkozik.
2. A tomaterem helyiségeinek használatára, minden lakosnak joga van, amennyiben azt
sportolási, szabadidős tevékenység-, vagy sportrendezvény céljára kívánja igénybe venni, az
alábbi feltételekkel.
3. A küzdőtérre utcai cipőben belépni tilos! A küzdőtérre csak sportcipőben szabad belépni! A
küzdőtérre utcai cipőben csak a védőburkolat által lefedett területre lehet belépni!
4. A helyiséget igénybevevő/bérlő felelősséggel tartozik az épület és berendezési tárgyainak
épségéért, rendeltetésszerű használatáért. Kár okozás esetén a helyiséget igénybe vevő(k)
anyagi felelősséggel tartoznak.
5. Az intézmény egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata!
Dohányozni csak a kapubejárótól 5 méterre, az ingatlanon kívül lehet!

6. Az öltözők ajtaját kérjük, mindig csukják be!
7. Kérjük, mindenki ügyeljen a rendre és tisztaságra. lehetőleg úgy hagyjuk el a csarnok területét.
ahogy érkezéskor látni szeretnénk! Élő állatot az épületbe bevinni tilos!
8. A csarnokban étel-ital fogyasztása tilos!
9. A csarnok területén a tanulók csak a testnevelők felügyelete mellett tartózkodhatnak!
10. A sportszertárba gyerekek csak a testnevelő tanár kíséretében léphetnek be, sportszereket az
épületből kivinni nem szabad!
11. A csarnokban csak a szertárban található sportszerek használhatók, udvari, kinti sportszereket a
teremben használni nem szabad!
12. Minden. a csarnok berendezésében és a felszerelésben, sportszerekben keletkezett kárt. ami nem
a sporttevékenységből származik, a kár okozója köteles megtéríteni!
13. A nagyobb rendezvények lebonyolításához, felügyeléséhez szükség esetén külön
megállapodás alapján az önkormányzat dolgozói segítséget nyújtanak. Rongálás, vagy kár
okozása esetén a felelősség a rendezvény szervezőjét terheli.
14. A Tornaterembe behozott tárgyakért, és az épület előtt hagyott járművekért felelősség a
fenntartót nem terheli!
15. Az épület helyiségében történő bármilyen változtatás, átalakítás Dunaalmás Község
Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. Ilyen jellegű igényeit írásban
jelezze a fenntartónál. (Dunaalmás Község Önkormányzata, 2545 Dunaalmás Almási u. 32.)

Dunaalmás, 2017. január 26.

