
A műfüves labdarúgópálya használati rendje: (Bauxit Sportcentrum – 8300 Tapolca, 

Sümegi út 40.) 

Az alábbi Házi (pályahasználati) rend a Bauxit Sportcentrumban megvalósult műfüves 

labdarúgópálya (105x68m) használatára vonatkozik, melynek beruházója a TIAC VSE, 

üzemeltetője, értékállóságának biztosítója a Tapolca Kft. 

Pálya használatával kapcsolatos részletes tudnivalók: 

1. A műfüves pálya használata saját felelősségre és a Házirend betartása mellett, az 

üzemeltető előzetes engedélyével megengedett! 

2. A pálya berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő 

használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke és kötelessége. 

A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért az ebben vétkes látogató 

(sportoló, edző, kísérő,) anyagi felelősséggel tartozik és az okozott kár teljes 

egészét köteles megtéríteni! 

3. A pálya igénybevétele során az üzemeltető utasításait be kell tartani! 

4. A pályára csak megfelelő sportfelszerelésben, tiszta műfüves vagy teremcipő 

használatával lehet fellépni! Utcai cipő használata TILOS! 

5. A téli időszakban a pályára csak a hó eltakarítása, illetve a jég és zúzmara elolvadása 

után lehet rámenni! 

6. Ügyeljünk rá, hogy a lehető legkevesebb gumigranulátumot vigyük ki a pályáról! 

(javasolt a ruházat lesöprése) 

7. Dohányzás és nyílt láng használata a pályán és annak 15 méteres környezetében 

TILOS! 

8. TILOS üveget, törékeny tárgyat, szúró és vágóeszközt vinni a pályára! 

9. A pályára szemetet, szerves anyagot (szotyi, tökmag stb.) cigaretta csikket, rágógumit 

juttatni élelmiszert, alkoholt a pályára vinni TILOS! 

10. Élő állatot bevinni a pályára külön engedély nélkül (vakvezető, mozgássérült segítő, 

terápiás és biztonsági feladatokat ellátó kutya kivételével) szigorúan TILOS! 

11. Különböző járműveket a pályára bevinni és azokat ott tárolni TILOS! 

12. Nézők a műfüves pályára a mérkőzések előtt és után sem léphetnek! 

13. A pálya világítóberendezését csak az üzemeltető, vagy az arra megbízott személy 

kezelheti! 

14. Aki a pálya használatára vonatkozó szabályokat nem tartja be, a pályát el kell 

hagynia, súlyosabb esetben a pálya használatától is eltiltható! 

15. Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, eltűnt tárgyakért és a területre behozott 

idegen tárgyakért az üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal! 

16. Az esetleges rongálás, behatolás szabálysértési, illetve büntető eljárás 

megindítását, továbbá anyagi kártérítést vonhat maga után! 

Amennyiben a burkolaton, a pálya tartozékaiban hibát vagy sérülést észlel, azonnal 

jelezze az üzemeltetőnek! (+36 30 9377040 vagy +36 30 4516023) 

Baleset esetén az üzemeltetőt (+36 30 9377040 vagy +36 30 4516023) vagy a 104 

telefonszámon a mentőket kell értesíteni. 

Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a műfüves pálya tartós, kulturált, szép 

állapotának, tisztaságának és mindenkori rendjének fenntartásához! 

Minden kedves vendégünknek jó sportolást, szurkolást, pihenést, kikapcsolódást 

kívánunk! 

Tapolca Kft; üzemeltető 


