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TUNGSRAM SPORT CLUB HAJÓINAK ÉS CSÓNAKHÁZÁNAK
HASZNÁLATI SZABÁLYAI
Hajó csak a bérlő részére kiállított két együttes feltétel - érvényes fényképes
klubtagsági igazolvány és érvényes vízitúra bérlet - megléte esetén kölcsönözhető.
Ezek hiányában hajó nem adható ki.
Egy tagsági igazolvánnyal egy hajó bérelhető.
A klubtag részére kiállított tagsági igazolványt és vízitúra bérletet felmutató más
személy hajó kivitelére akkor sem jogosult, ha a klubtag családtagja vagy
hozzátartozója.
Klubtagsági igazolvány és vízitúra bérlet a TUNGSRAM SPORT CLUB Megyeri út 6.
szám alatti irodájában váltható ki.
Klubtagsági igazolvány díja 3.000.- Ft/év.
A hajó használat díja: társasági dolgozó, családtagja*, társasági nyugdíjas*
részére alkalmanként 500.-Forint.
Külsősök részére alkalmanként 1.500.- Forint.
Több napos túrázás esetén minden nap 1 alkalomnak minősül, azzal, hogy a hajó
elvitelekor és vissza hozatalakor be kell tartani a csónakház nyitvatartási idejét.
A hajó késedelmes visszahozatala esetén a bérleti díjon felül + 0,5 napi díj fizetendő.
* Társasági dolgozó: a TUNGSRAM Csoport (TUNGSRAM Operations Kft., a TUNGSRAM
Ingatlan Kft.) , aki a társaság területére - érvényes kilencjegyű SSO számot feltüntető belépővel rendelkezik, valamint a Current Kft., a GAMAX a GETWORK, a WHC Kft., a König
Kft., a Work Force Kft. munkavállalója, akit piros színű, fényképes belépőkártya jogosít fel a
társaság területére való belépésre.
* Társasági dolgozóval azonos elbírálás aláesik az a családtag, aki a társasági dolgozó
házastársa; bejegyzett élettársa; nem bejegyzett élettársa, ha lakcímkártya tanúsága szerint
lakóhelye vagy tartózkodási helye a társasági dolgozóéval azonos; kiskorú (18 év alatti )
gyermeke, illetve 22 év alatti gyermeke, ha nappali tagozaton tanulmányokat folytat és ezt
a körülményt diák igazolvánnyal igazolja.
* Társasági nyugdíjas: aki közvetlenül a TUNGSRAM Csoporttól, illetve annak jogelődétől
ment nyugdíjba és 20 éves társasági munkaviszonnyal, valamint folyamatos 10 éves
klubtagsággal rendelkezett.
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A bérlet díja magában foglalja a hajó, a megfelelő számú lapát és mentőmellény
használatának ellenértékét.
Hajó csak olyan számban adható ki, hogy valamennyi használó részére a
mentőmellény is biztosított legyen. 18 éves kor alatt és az úszni nem tudóknak
kötelező a viselése.
Hajót a csónakmestertől kell kérni. A hajó levétele a bakról és vízre tétele, valamint a
hajók vízből való kivétele és a bakra történő visszahelyezése a bérlő feladata. A
csónakmesterek a lift működtetésével nyújtanak segítséget.
Nem klubtag külsősök részére hajó a Sport Club elnökének külön eseti engedélye
alapján adható ki. Ebben az esetben a bérleti díj 3.000.- 5.000.-Forint/hajó/alkalom
A hajózás kizárólag saját felelősségre történik.
Hajók igénybevételének rendje:
- Bejelentkezés a csónakmesternél,
- Tagsági igazolvány és bérlet leadása,
- Hajó, lapát, mentőmellény, egyéb eszközök felvétele írásbeli tételes rögzítés
-

mellett,
Hajónapló vonatkozó rovatainak kitöltése,
Használni kívánt hajó vízre tétele,
Visszaérkezés,
Vízi jármű kivétele,
Hajó és lapát ellenőrzése annak érdekében, hogy sérülésmentesek-e,
Hajó - szükség esetén – tiszta vízzel le való leöblítése, vagy megfelelő mosószeres
vízzel lemosása, majd minden esetben kívül-belül tiszta ronggyal szárazra törlése,
A hajó állványra helyezése után annak ellenőrzése, hogy a hajó az állványon jól
fekszik-e fel,
A hajó, lapát mentőmellény tételes leadásának igazoltatása a csónakmesterrel,
Hajónapló vonatkozó rovatainak kitöltése.

A csónakház használata:
A csónakház rendeltetése, hogy a TUNGSRAM Csoport dolgozói, valamint az
érvényes vízitúra bérlettel rendelkező klubtagok részére sportolási, kulturált szabadidő
eltöltési és pihenési lehetőséget biztosítson.
A csónakház szezonálisan tart nyitva április 15-től október 25-ig.
Hétköznap 09.00 és 19.00. óra között, szombat és vasárnap 07.00. és 19.00. óra
között látogatható.

3

Ettől eltérő időpontokban csak a Sport Club elnökének engedélyével lehet a
létesítményt használni.
Idegen harmadik személyek a csónakház területén nem tartózkodhatnak, kivéve a
Sport Club engedélyével szervezett rendezvények és egyéb programok résztvevőit.
Mindenki köteles a vízitelep területét, helyiségeit, sporteszközeit és felszereléseit
rendeltetésszerűen használni, állagát megóvni, tisztaságára vigyázni, a villanyt és a
vizet takarékosan használni.
A csónakház területén tartózkodók kötelesek betartani a vonatkozó baleset- és
tűzvédelmi előírásokat, valamint tartózkodniuk kell attól, hogy magatartásukkal mások
nyugalmát megzavarják.
A csónakház területén TILOS a dohányzás, trágár beszéd, obszcén kifejezések
használata, hangoskodás és fehérneműben való megjelenés.
A vízitelep területén – alkalmi rendezvényekre kiadott engedélyek kivételével szeszesital fogyasztása TILOS.
A vízitelepet 18 évnél fiatalabbak csak szülői felügyelettel használhatják.
A csónakház - TUNGSRAM SPORT CLUB kizárólagos használatában levő - területén
magánszemélyek hajói, ingóságai nem tárolhatók, kivéve a bérlők tulajdonát képező
lapátokat, amiket a külön erre a célra kijelölt helyiségben lehet elhelyezni.
Öltözőszekrény korlátozott számban igényelhető.
A szekrényen a használó köteles nevét, tagsági igazolványának számát, és
elérhetőségét feltüntetni. Az öltőzőben szekrényen kívül felszerelést /ruhaneműt/,
személyes ingóságokat tárolni tilos.
Higiéniai okokból vizes, izzadt felszerelés sem a szekrényben, sem az öltözőben nem
tartható. A szekrényajtók külső oldalán tilos képeket, feliratokat elhelyezni.
Az öltözőben hagyott, illetve a szekrényben tárolt holmikért a Sport Club felelősséget
nem vállal.
Szezonzárást követően szezonnyitásig az öltözőben és az öltözőszekrényekben
ruhák/felszelések/eszközök nem tárolhatók. A szekrényeket nyitott állapotban kell
hagyni.
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Azon szekrényeket, amelyek használója nem ismert, valamint a szezonzárást
követően is lezártak a Sport Club felnyittatja. Az így felnyitott szekrényekben levő
holmikat a Sport Club legfeljebb egy hónapig tárolja.
A csónakház területén hagyott értéktárgyakért a Sport Club felelősséget nem vállal.
A sporteszközökben, a vízitelep felszerelésében használat közben bekövetkezett
rongálást, illetve hibát a Sport Clubnak (telefon: +36 1 3691 910, e-mail:
Shared.TungsramSC@ge.com) és a csónakmesternek haladéktalanul jelenteni kell. A
felróható okból előálló (a szándékosan okozott vagy gondatlanságból fakadó) kárt a
Ptk. általános felelősségi szabályai szerint kötelező megtéríteni
A használat közben keletkezett hajó-, lapátsérülés (illetve egyéb kár) esetén a
hajónapló megjegyzés rovatába a sérülés tényét be kell jegyezni. Haladéktalanul
jelenteni kell a Sport Clubnak e-mailben vagy telefonon és a csónakmesternek,
valamint a hibanaplóba részletesen le kell írni a sérülést, és annak módját.
A hajót, illetve a lapátot egy „Sérült, nem használható!” jelöléssel kell ellátni.
A vízitelepre autóval csak külön engedéllyel, szállítási célból szabad behajtani.
Kutya a vízitelepre csak eseti jelleggel hozható, gazdájának felelőssége és felügyelete
mellett, ha az mások nyugalmát nem zavarja.
A Csónakház látogatására, illetve az eszközhasználatra való jogosultságokat a Sport
Club elnöksége ellenőrizheti.
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