
 

   

 

 

TEREMHASZNÁLATI SZABÁLYOK A COVID-19 KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN 
 

A Répce Sportcsarnok területén újabb rendelkezésig kizárólag az új, csökkentett nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig 8-20 

óra), és kizárólag a 14 éven felüli konditerem használók, az oda tagdíjat váltók tartózkodhatnak, ők is kizárólag a tréning 

időtartamáig!  

A konditerem használata minden esetben saját felelősségre történik! 

A konditerem területén edzéssel eltöltött idő maximum 1,5 óra lehet! A konditeremben egyszerre maximum 2 fő 

tartózkodhat. 

Az öltözők és zuhanyzók használata TILOS, ezek lezárásra kerülnek! Kérjük, az edzésre sportruhában érkezzenek, és hozzanak 

magukkal váltó/sportcipőt! Utóbbi használata minden esetben KÖTELEZŐ! 

Az edzés előtt kérjük használják a kihelyezett folyékony kézfertőtlenítőt! 

A konditeremben teremben saját, nagyméretű törölköző használata KÖTELEZŐ!  

Kérjük, hogy lehetőleg használjanak saját edzőkesztyűt a tréningekhez!    

A konditerem használat kizárólag előzetes előjegyzés, és annak visszaigazolása után történhet meg! Bejelentkezni e-mailben 

(sportcsarnok@repcelakisport.hu), a Répce Sportcsarnok facebook oldalán Messenger üzenetben, vagy személyesen, 

hétköznap 9 órától 15:30-ig a sportcsarnokban van lehetőség, legkésőbb – a szabad időpontok függvényében - a használatot 

megelőző napon 16 óráig! Egy fő maximum 3 edzésidőt foglalhat egy adott tárgyhétre! Az aktuális foglaltság és az üres 

időpontok a www.repcesportcsarnok.hu/foglaltsag weboldalon tekinthetők meg, foglalás előtt kérjük minden esetben itt 

tájékozódjanak! Napi turnusok kezdetei: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 

A konditermi tagdíjak befizetésére hétközben 9 órától 15:30-ig van mód az emeleti, 2. irodában, valamint 17-20 óráig a büfében, 

kizárólag készpénzzel. A befizetésekről az érintetteknek nyugtát állítunk ki. 

A csökkentett nyitva tartási időszakra megállapított napi tagdíjat (300 Ft/nap) elővételben kell megváltani, a havi díjas fizetés 

ezen időszakban szünetel! A 2020. március hónapra korábban tagdíjat váltók számára egyéni egyeztetést követően több 

opciós (arányos felhasználás, vagy teljes nyitást követő 2 hetes ingyenes használat) kompenzációt nyújtunk! 

Mindenki KÖTELES egymástól 2 méter távolságot megtartani a közös háztartásban élők kivételével! 

Kérjük, a konditermi tréning befejezését követően fertőtlenítsék le maguk után a használt eszközöket a kihelyezett 

tisztítószerrel! 

A létesítmény aulájában tilos a csoportos, nem célirányos (konditermi, illetve egyéb edzésre érkezés, ez idő alatt 

mosdóhasználat) tartózkodás! 

A Répce Sportcsarnok büfé a hatályos előírásoknak megfelelően KIZÁRÓLAG A TERASZON TÖRTÉNŐ KISZOLGÁLÁSSAL ÜZEMEL! 

Kérjük, ha betegség jeleit észleli magán, ne látogassa a létesítményt, konditermet! 

 

FELHÍVJUK A FIGYELMET, HOGY A SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSA ESETÉN 

ISMÉT ÉS AZONNALI HATÁLLYAL BEZÁRÁSRA KERÜL A RÉPCE 

SPORTCSARNOK! 
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