Használati szabályzata
1. A pálya nyitva tartását a Polgármester mint létesítményvezető határozza megbízottja útján ellenőrzi a használati rend betartását.
Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható. A sportpálya felügyelőjének utasításait
a pálya használatakor be kell tartani.
2. November 1. és március 1. közötti időszakban a pálya zárva tart. Esős időszakban-amikor a pálya talaja átázott-, továbbá
hóolvadást követően a létesítmény nem használható.
3. Pálya galgamácsai lakosok által ingyenesen igénybe vehető időpontjai:
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap

8:00 – 20.00
8:00 – 15:00
8:00 – 20.00
8:00 – 20.00
8:00 – 15.00
8:00 – 15.00
zárva

(foglalható időpontok)
(foglalható időpontok)
(foglalható időpontok)
(karbantartási nap)

4. Aki nem a pálya zárását követően 20.00 óra után a pályán tartózkodik, a pálya használatától eltiltásra kerül.
5. Csapatok, baráti társaságok részére lehetőség van a pálya lefoglalására, vonatkozó kérelmet elektronikusan kell
megküldeni -a foglalni kívánt időpont előtt legalább 3 nappal - polgarmester@galgamacsa.hu email címre. A visszaigazoló
e-mailt megérkezését követően a pálya a foglalt időpontban használható. A pálya előre foglalása díjköteles!
6. Előre foglalás esetén és a nem galgamácsai lakosok által fizetendő pálya-használati díjak:
Pálya előre foglalása 5.000- forint (minden esetben fizetendő)
a) pályahasználat galgamácsai lakosok részére ingyenes
b) pályahasználat nem galgamácsai lakosok részére 5.000-forint/óra (első óra ingyenes)
7. Pályahasználati illetve pályafoglalási díj megfizetése
a) Átutalással az önkormányzat 11742049-15391504 számú számlaszámára (közlemény rovatban kérjük feltüntetni
a foglaló nevét, lakcímét, cég esetén adószámot) történő átutalással
b) Postai csekken, mely munkaidőben az önkormányzatnál igényelhető
8. Csapatok, baráti társaságok által előre foglalható időpontok
kedd , péntek, szombat

15:00 – 20:00

9. Aki nem előre egyeztette módon veszi igénybe a sportpályát az köteles megtéríteni a pályahasználat időarányos díját.
10. A pályán hagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
11. A pályán vagy annak környezetében bekövetkező balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal.
12. A pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja, igénybevétele 12 év alatt csak felnőtt kíséretével lehetséges.
13. Az okozott kárt a Polgármesternek jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden esetben meg kell
téríteni!
14. A pályára csak műfüves pályacipőben, terem vagy tornacipőben lehet rámenni. Tilos a stoplis cipő használata.
15. Tilos a pálya területén és a palánkon kívül 25 méteres körzetben dohányozni, gyufát, cigarettát eldobni.
16. Tilos a pálya területén enni, rágógumizni, napraforgót, tökmagot stb… fogyasztani vagy a pályát egyéb módon
beszennyezni.
17. Tilos a pálya területére üveget, bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat bevinni.
18. Tilos a pálya területére kutyát vagy más állatot bevinni.
19. A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott kialakított –erre a célra megjelölt-ajtón szabad.
20. Mielőtt a pálya területére lép tisztítsa meg cipőjét a rátapadt szennyeződéstől.
21. A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és esetleges rongálás elkerülése érdekében.

A pálya és környéke térfigyelő kamerákkal védett terület!
Az esetleges rongálás büntető eljárás megindítását továbbá anyagi kártérítést von maga után.

