Bercsényi 28-30 Kollégium
Tornaterem helyiség használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium mellékszárnya, magasföldszint lépcsővel szemben található
nagy faajtó.
b. Minden olyan személy igénybe veheti a tornatermet, aki magánszemélyként vagy valamilyen
egyesület tagjaként a termet a Sportközpont szabályai szerint lefoglalta és a teremhasználat díját
megtérítette, vagy a Bercsényi Sport Kör (továbbiakban BSK) meghatározott idejű csapatsport
óráin kíván részt venni.
c. A helyiség foglalási időponttól függően van nyitva. Amennyiben a helyiségből nyíló kardióterem
használata a cél, ezt a portán jelezve biztosított az átjárás és csakis az átjárás, nem a terem
használata. A tornaterem célja a csapatsportoknak helyt adva a közösségi sport igényének
kielégítése, valamint a kardióterembe való átjárás biztosítása.

2. Kulcsfelvétel
a. Kulcsfelvétel a portán egy hivatalos terembeosztási táblázat szerint történik, amit a
Sportközponttól kap a BSK. Mivel a terem működtetése az ő felelősségük, ők döntik el ki
használhatja.
b. A BSK elnöke a foglalás időpontját megelőző 5 percben tornaterem-, és igény szerint
öltözőkulcsot biztosíthat az időpontot egyeztető személynek vagy más jelen lévő csapattagnak.
c. Minden kulcs egy-egy személyazonosság igazolására alkalmas okmány fejében adható át
(személyi igazolvány, jogosítvány, diákigazolvány). A teremhez kapcsolódó szertár kulcsát
magánszemély csak akkor veheti fel, ha a BSK tagja, egyéb esetben a szertárban található
eszközök használatbavételi igényéről a BSK elnöke értesítendő! Egyesület vagy iskola érkezése
esetén, mivel az ő tulajdonukban álló eszközök is ott vannak tárolva, a kulcsot felvehetik.
d. A kardióterem használata a BSK kondi kártyával rendelkezőknek elérhető. Ebben az esetben a
szükséges kulcsok: tornaterem és helyiség kulcs, a BSK kártya leadásával, az igénybe vevő(k)
nevének és a használati idősáv feltüntetésével történik.

3. Teremhasználat
a. A helyiség minden olyan személy számára igénybe vehető, aki a Sportközpontban azt a hivatalos
eljárás szerint lefoglalta. A helyiségről a Sportközpont rendelkezik.
b. A helyiségben használható saját, vagy igény szerint a szertárban megtalálható sporteszköz. A
terembe utcai cipővel belépni tilos, helyiség használata során sportcipő viselete kötelező.
c. A helyiség világítása a terem jobb hátsó felében megtalálható központi kapcsolódobozból
elérhető, ha ezt valaki nem ismeri, a BSK elnök vagy alelnök felkeresése szükséges!
d. A helyiségben szemetelni tilos, az ott hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállal sem a
Sportközpont, sem a BSK.

4. Eszközhasználat
a. A teremben használható saját vagy a szertárban tárolt sporteszköz is. A szertárban található a BSK
tulajdonát képező sporteszközök igénybevételéről a BSK elnököt előre értesíteni kell, azokat csak
a BSK tagjainak áll módjukban kiadni. A szertárban található többi sporteszköz magántulajdon,
így azok használata engedély nélkül tilos!
b. Az eszközök épségéért a tulajdonosok felelősek, így, ha azokban kár keletkezik, köteles a rongáló
ezt jelenteni. Szándékos rongálás miatt eljárás indítható! Értelemszerűen, ha a BSK sporteszközeit
érte kár, akkor a BSK elnöke, ha más eszközben történt kár vagy esetleg a teremben, akkor a
Sportközpont értesítendő.
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c. A teremben megtalálható kosárpalánkok és a röplabdaháló használatáról célszerű a BSK elnökét
felkeresni, aki eligazítást tud adni.

5. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban
foglalt következményeket vonja maga után.

Hallgatói Képviselet
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A terem kulcsát a portán lehet felvenni.
A terem használata kizárólag előzetes foglalás alapján lehetséges.
A sporteszközök rongálása tilos!
A szertárban található eszközöket kizárólag a tulajdonosa használhatja.
Saját eszközeidet ne hagyd a teremben!
A helyiség csak teremcipőben használható.
A belépéssel elfogadod a helyiség használati rendjét.
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Keys are available at the reception desk.
The hall must be reserved beforehand.
Damaging the sports equipment is prohibited.
The equipment in the storage room can only be used by its owner.
Do not leave your own equipment in the hall.
The hall can only be used wearing gym shoes.
By entering you agree to the room's terms of use.
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