Bregyo TE sportpálya használati rendje

• Pályafoglalás kizárólag előzetes regisztráció után engedélyezett.
• Alkalmi pályafoglalás csak az adott naphoz képest a következő két
hétben lehetséges.
• Pályahasználat kizárólag a foglalási rendszerben szereplő foglalások
alapján engedélyezett.
• Pályafoglalásra a rendszeren kívül nincs lehetőség.
• A foglalásokat érkezési sorrendben fogadjuk be.
• Kizárólag egész órát lehetséges foglalni,
pályahasználatot biztosít az Ügyfélnek.
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• Regisztráció és pályafoglalás minden ügyfél saját fiókján keresztül
lehetséges csak. Ebben segítséget munkatársaink az irodában tudnak
nyújtani.
• Más Ügyfél fiókján (és nevében) foglalt pályahasználat nem
lehetséges (kivételt képez, ha a pályafoglalást kivitelező Ügyfél is
részt vesz a pálya használatában).
• A szabadtéri szezon idején az időjárás következtében elmaradó órák
díját jóváírjuk az ügyfél kreditszámláján.
• A pályafoglalás nem lemondható vagy módosítható a foglalást
megelőző 48 órában.
• Utólagos fizetésre nincs lehetőség.
• Pályafoglalás kizárólag előzetes fizetés vagy már feltöltött kredit
ellenében lehetséges.
• A rendszerben a pályadíj osztása nem lehetséges az ügyfelek között.
• Az online rendszerbe feltöltött összeget nem áll módunkban kifizetni
és/vagy visszautalni.
• A szabadtéri szezon során az időjárás következtében vagy a klub
hibájából elmaradó órákat kivéve, a le nem játszott órák díját nem áll
módunkban jóváírni az ügyfél kreditszámláján.
• Kreditfeltöltés készpénzben kizárólag a klub vezetőjénél előre
egyeztetett időpontban.
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• Átutalásos kreditfeltöltés esetén a feltölteni kívánt összeg
megérkezését követő 3 munkanapban írjuk jóvá az ügyfél
kreditszámláján az összeget.
• Az ügyfél számláján szereplő kredit nem átvihető a következő
szezonba, azaz a szezon lezárultával a fennmaradó kreditösszeget az
ügyfél elveszíti.
• Szezonkezdetkor fennálló élő tartozás esetén az ügyfél fiókja
zárolásra kerül a tartozás rendezéséig.
• Szezonbérletben foglalt időpont lemondása esetén a foglalás
összegét az ügyfél kreditszámlájára jóváírjuk.
• Szezonbérlet foglalásra csak limitált ideig, minden szezon elején van
lehetőség.
• A szezonbérlet foglalását engedélyező időszak lejárta után kizárólag
alkalmi pályafoglalás lehetséges.
• Az online rendszeren keresztül kiküldött marketing célú hírlevelek
küldésének jogát fenntartjuk.
• A Klub fenntartja az online rendszerben kivitelezett foglalások
egyoldalú módosításának jogát.
• A Klub fenntartja a szezonbérlet, illetve az alkalmi pályafoglalás
árának egyoldalú módosításának jogát.
• A Klub fenntartja bármely Ügyfél vagy regisztrálni kívánó felhasználó
kitiltását, fiókjának zárolását, korlátozását.
• A mindenkori használati rend és szabályzat módosításának jogát
fenntartjuk.
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Pályahasználati rend:

• Kérjük a kedves Ügyfeleket a játék után szíveskedjenek a pályát
lehúzni.
• Kérjük a kedves Ügyfeleket, hogy az öltözők és büfék használata
során ügyeljenek a tisztaság megtartására.
• A teniszpálya és a klub berendezéseiben kárt tenni szigorúan tilos,
esetleges károkozás esetén a rongálónak meg kell térítenie.
• Klubunk területére szigorúan tilos az alkohol tartalmú és
alkoholmentes italok, valamint élelmiszer behozatala, kizárólag a
büfében vásárolt termékek fogyasztása engedélyezett.
• A klub területén őrizetlenül hagyott értékekért, tárgyakért,
felszerelésekért a klub üzemeltetője nem vállal felelősséget.
• A pálya területére állatokat bevinni tilos.
• Pályahasználat kizárólag csak arra alkalmas cipőben engedélyezett.
• Kizárólag megfelelő ruházatban (fürdőruha vagy egyéb nem sport
ruházat használata nem engedélyezett) engedélyezett a pálya
használata.
• Félmeztelenül tilos használni a pályát.
• A teniszpálya kizárólag teniszjátékra használható (kivételt képez, ha
a klubvezetés arról külön nem rendelkezik).
• A teniszpályákat mindenki csak saját felelősségre használhatja.
• A pálya területén szigorúan tilos a dohányzás és nyílt láng használata.
• A pályákon 6 év alatti gyermekek csak felnőtt kísérővel
tartózkodhatnak.

Siofok - Fehervar - Budafok

|

megatenisz.hu

