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Házirend

A házirend hatálya:
A Budapest Garden korcsolyapálya látogatói, illetve a rendezvényeinek
látogatói, helyiségeinek bérlői a Budapest Garden területére lépéssel
elfogadják a házirendet, adatvédelmi, illetve biztonsági szabályait, és
tudomásul veszik, hogy azok megszegésekor a Budapest Garden elhagyására
kötelezhetik őket, akkor is, ha érvényes belépővel, bérlettel rendelkeznek,
bérlők, illetve rendezvény szervezői vagy résztvevői.

Korcsolyapályára való lépés, pályahasználat és a pálya elhagyása:
● A korcsolyapályára való belépés jogát a felelős animátor

megvonhatja ittas, bódult vagy egyéb balesetveszélyes állapotra
hivatkozva.

● A korcsolyapályát rendeltetésének megfelelően és az engedélyezett
létszámkorlát keretein belül lehet használni.

● A korcsolyapálya a nyitvatartás alatt vehető igénybe, más
időpontban vendég csak külön megállapodás esetén, illetve a
hivatalos iskolai korcsolyaoktatási program keretében tartózkodhat a
korcsolyapályán.

● Korcsolyázás közben kesztyű és sapka viselése kötelező, bukósisak
használata javasolt.

● A pályára tilos szemetelni. A pályára esett papírzsebkendő, maszk,
műanyag pohár vagy oda nem illő egyéb tárgy vagy eszköz
balesetveszélyes. Az így okozott balesetért a szemetelő vendég felel.

● A pályára bevinni tilos: cigarettát, papírzacskót, üveget,
műanyagpoharat, ételt, italt, bódító szereket, ütő, vágó, szúró
eszközt, fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert, bármilyen
szatyrot, hátizsákot, A/4 méretnél nagyobb oldaltáskát, babakocsit,
kerekesszéket, labdát, korongot, hokiütőt és egyéb balesetveszélyes
tárgyat vinni, SZIGORÚAN TILOS!

Közlekedés korcsolyával a jégpályán kívül:
● A pályán kívül korcsolyával csak a szőnyeggel fedett sétányrészen

szabad közlekedni a korcsolyára felhelyezett élvédő nélkül. Aki ezt
megszegi, maga viseli a kárát. Kártérítéssel tartozik az a vendég, aki a



Budapest Gardentől kölcsönzött korcsolya élét tönkreteszi azzal, hogy
betonfelületen jár a kölcsönzői korcsolyával.

Korcsolyakölcsönzés:
A korcsolyapálya nyitvatartási idejében folyamatosan lehet korcsolyát
kölcsönözni 26-os mérettől 45-as méretig. A kölcsönzés díja: 1000 Ft/pár egy
alkalomra.
A korcsolya átvételéhez a kölcsönzői jegy bemutatásán kívül a vendég a
kölcsönzőben készpénzben 3.000 Ft letétet kell fizet.
Legkésőbb a Budapest Garden elhagyása előtt a korcsolyát abba a
korcsolyakölcsönző helyiségbe kell visszavinni, ahol a vendég a korcsolyát
átvette.
Ha nem megfelelő a kölcsönzött korcsolya mérete, díjmentesen kicseréli a
kölcsönző.
A kölcsönzői korcsolyák amatőr korcsolyázásra valóak, rendeltetésszerű
használatuk a kölcsönvevő kötelessége.
A kölcsönzői korcsolyát a Budapest Garden területéről tilos kivinni.
A kifizetett letéti díj a helyszínen visszajár a kölcsönzői korcsolya sérülésmentes
visszaadásakor.

Belépés megtagadása, Budapest Garden korcsolyapálya elhagyásra
kötelezés:
A Budapest Garden korcsolyapályára a belépés megtagadható, illetve -
kártérítés és a megváltott szolgáltatások árának visszatérítése nélkül - a
sportolás abbahagyására, illetőleg a korcsolyapálya elhagyására kötelezhető
az a személy,
┗ aki nem felel meg a hatályos járványügyi rendelkezéseknek;
┗ aki erősen köhög, illetve koronavírusra jellemző tüneteket mutat;
┗ aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású szer hatása alatt áll;
┗ akinek az egészségi, illetve pszichés állapota jól láthatóan nem

megfelelő vagy egyébként fertőző betegségben szenved;
┗ aki jogosulatlanul korcsolyaoktatási tevékenységet végez;
┗ aki korlátozott cselekvőképességű és felügyelet nélkül van;
┗ a kár megtérítéséig az, aki kárt okozott a sportlétesítményben;
┗ aki jogellenes cselekedetet követ el a Városligeti Műjégpályán, illetve

aki agresszíven lép fel más vendég vagy az Üzemeltető
alkalmazottjaival szemben;

┗ aki szándékosan veszélyezteti más vendégek vagy az Üzemeltető
alkalmazottjainak testi épségét, és ezt többszöri felszólítás ellenére sem
fejezi be.



Eljárás rendbontás és rongálás esetén:
A jogszabályok, a házirend, illetőleg az általános elfogadott viselkedési
szabályok megszegése esetén a korcsolyás rendezők, az ügyeletes vezető,
illetve a biztonsági szolgálat a rend fenntartása érdekében - az erre
vonatkozó hatályos üzemeltetői utasításban foglaltak szerint - intézkedésre
jogosult a jégpálya egész területén, valamint jogosultak rendőri vagy más
hatósági beavatkozást kérni.
A rongálás és a garázdaság kártérítési felelősséget, valamint feljelentést von
maga után.
Az a személy, aki a házirendet többszöri felszólítás ellenére is megszegi, illetve
ellenszegül a rend fenntartásáért felelő, jogszerűen fellépő biztonsági
szolgálatnak és a korcsolyás rendezőnek, a jégpálya, illetve a létesítmény
elhagyására kötelezhető.

Reklamáció:
A pénztártól való távozás után az Üzemeltető reklamációt nem fogad el.

Házirend módosítása:
A Budapest Garden fenntartja a jogot a Házirend módosítására. A Budapest
Garden korcsolyapálya Házirendje nyilvános, szabadon megtekinthető a
vendégtérben elhelyezett hirdetményekben, illetve a Budapest Garden
weboldalain. (www.budapestgarden.com)

Kisgyermekek:
14 év alatti gyermek kizárólag felnőtt kísérővel tartózkodhat a pályán,
azonban lehetőség van arra, hogy 12-14 éves korú gyermek önállóan lépjen
be a Korcsolyapályára, ha a helyszínen bemutatja az eredeti, írásbeli szülői
engedélyét erről, amely tartalmazza a szülő(k) mobil elérhetőségét.

Biztonsági kamerák:
A Budapest Garden területén biztonsági kamerarendszer üzemel.

Ha a korcsolyázással kapcsolatban bármilyen kérdése van, segítségre van
szüksége, esetleg baleset érte, kérjük, forduljon bizalommal a Budapest
Garden animátoraihoz , szívesen segítenek.
A nyitvatartási idő alatt folyamatos vezetői ügyeletet biztosítunk.

Kellemes időtöltést, örömteli korcsolyázást kívánunk a Budapest Gardenben!


