Létesítmény használati rend
Tisztelt Szülők, Tisztelt sportolók, Kedves vendégeink!
Köszönjük, hogy egyesületünket, szakosztályainkat, sportlétesítményünket választották
gyermekük, és a saját egészségük megőrzése, fejlesztése érdekében. Szeretnénk tájékoztatni
Önöket a III. kerületi Torna és Vívó Egylet létesítményfunkciói és azok használati rendjéről.
Nyitva tartás
Normál üzemben minden nap 6:00-22:00 óra között, a létesítmény 24 órás őrzése üzemelési
időszakban az Egyesület recepciósai, üzemen kívüli időszakban biztonsági szolgálat által
biztosított.
A létesítmény
Megnevezés: III. kerületi Torna és Vívó Egylet sporttelep
Cím:
1037 Budapest, Kalap utca 1-3.
Infrastruktúra:
 utánpótlásképző és szabadidősport központ 1069,2 m2 alapterületen, két szinten, 10
darab öltözővel, 100 m2 tornateremmel, orvosi szobával, edzői és bírói öltözőkkel,
sportbüfével, kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik;
 az uszoda 28,5m hosszú, 21m széles, 2m vízmélységű, 8 sávos úszómedencével, 4 darab
öltözővel, kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik;
 105X68m élő füves center labdarúgó pálya, 600 fős fedett és 270 fős nem fedett
ülőhellyel rendelkező lelátókkal;
 90X60m élő füves edző labdarúgó pálya világítással;
 1-es pálya 60X40m műfüves labdarúgó pálya világítással;
 2-es pálya 105X60 m műfüves edzőpálya világítással, eredményjelzővel;
 3-as és 6-os pályák 40X20m műfüves labdarúgó pálya, világítással;
 4-es és 5-ös pályák 24X12m műfüves labdarúgó pálya, világítással, amelyből az 5-ös
fedett;
 rekortánnal borított atlétika pálya, 400m 2 futósávval, 60m 4 futósávval és az ugró
számokhoz kialakított területtel;
 teqball asztal.
A létesítmény használata
A létesítmény használata csak az arra jogosultak részére megengedett. A létesítmény
használata és a rendezvényeken való részvétel mindenki saját felelőssége mellett veheti
igénybe. A létesítményben található eszközöket, berendezéseket kizárólag az Egyesület, azok
használatára, kezelésére betanított munkatársai végezhetik.
Parkolás
Kérjük, hogy az autóval érkező vendégeink a létesítmény előtt lévő parkolókat, illetve a
létesítményt övező mellékutcákat használják. A létesítmény előtt bójákkal jelölt parkolóhelyek
a vendégeink részére vannak fenntartva.
A kerékpárral, rollerral érkező gyerekek, sportolók, vendégeink részére a létesítmény belső nem
őrzött parkolójában alakítottunk ki tárolóhelyét. Ennek igénybevételét érkezéskor kérjük,
jelezzék a recepción.
Recepció, Információ
A létesítménybe érkezve információért, tájékoztatásért forduljanak bizalommal a recepciós
kollégákhoz.
A sportoló, bérlő vendégeinket kérjük, érkezéskor jelentkezzenek be a recepción, ahol
tájékoztatást kapnak a sportolásukhoz kapcsolódó öltözőbeosztásról, valamint a
létesítményhasználatról. Az öltözőhöz tartozó kulcsot itt veheti át és távozáskor ide kell leadnia.
Az esetleges kulcsvesztés esetén a pótlás költségét a használó viseli.
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Várakozás, Büféhasználat
Amennyiben várakoznak, kérjük, használják a lobbytér ülőhelyeit, vagy a székház fedett
lelátóját.
A székház emeletén található büfé minden nap várja vendégeit. Kérjük, az asztalokat,
ülőhelyeket a fogyasztó vendégek számára hagyják szabadon. Kérnénk Önöket ennek
figyelembevételére és tiszteletben tartására. Köszönjük!
Dohányzás, kijelölt dohányzóhelyek
A sportlétesítmény területén belül a dohányzás nem engedélyezett. Kérjük, használják az erre
kijelölt dohányzó helyet, mely a székház és az uszoda főépülete előtti területen a belépési
pontoknál található. Továbbá kérjük, hogy a környezetünk tisztántartása érdekében a kijelölt
dohányzóhelyeken elhelyezett csikktartót használják.
Pályamegközelítés, közlekedési útvonal
A létesítmény sportolásra alkalmas felületeit, labdarúgó pályákat, uszoda medenceterét
kizárólag a rendezvények, versenyek, mérkőzések ideje alatt tudják megközelíteni.
Edzésidőben a sportolásra alkalmas felületeken, labdarúgó pályákon és uszoda
medencetérben csak a sportolók és az edzők tartózkodhatnak.
Kérjük, hogy a létesítmény sportolásra alkalmas felületeit a kijelölt közlekedési útvonalon
közelítsék meg. A közlekedési útvonalat ábrázoló tájékoztatást a recepción illetve a
létesítmény belépési pontjain találják, amelyen a létesítmény területén található életmentő és
elsősegély pont helye is meg van határozva. Baleset, sürgősségi avagy életmentő
beavatkozás esetén, a lehetőségekhez mérten kérjük haladéktalanul jelezzék azt vagy
keressék fel az elsősegély pontot.
Szigorúan TILOS az uszoda Kalap utca felé néző vészkijárati ajtajait nyitástól-9:00 óráig és 19:00
órától zárásig kinyitni, ezen időszakban a szellőztetés a két másik vészkijárati ajtón lehetséges.
Az uszodában lakossági és támogatói idősávban edzést tartani kizárólag az Egyesület
vezetőségének írásbeli engedélyével lehetséges.
Pálya és létesítmény bérlet
A létesítmény sportolásra alkalmas felületeit bérlőként minden esetben pálya vagy létesítmény
bérleti szerződés megkötését követően vehetik igénybe. A pályabérletre vonatkozó igényekre
információt a Recepción, valamint kollégáinktól kérhetnek az alábbi elérhetőségeken:
Recepció székház:
tel: +36 1 247 89 66, mobil: +36 70 941 88 78, e-mail: recepcio@tve1887.hu
létesítményvezető: Márton Zoltán, mobil: +36 70 866 78 00, e-mail: marton.zoltan@tve1887.hu
Recepció uszoda:
tel: +36 70 866 78 10, e-mail: uszoda@tve1887.hu
technikai vezető: Boros Júlia, mobil: +36 70 866 78 22, e-mail: boros.julia@tve1887.hu
Tanulószoba
Egyesületünk sportolói részére kialakítottunk egy tanulószobát, korszerűen felszerelt
számítógépparkkal mely lehetőséget biztosít a sportolóink számára az edzések előtti időben az
iskolai házifeladatok elvégzésére, gyakorlására. A tanulószoba használatát követően kérjük azt
rendezett állapotban hagyni, az ott található eszközöket megfelelő módon kikapcsolni és
vigyázni azok épségére.
Öltözői házirend
A létesítmény öltözői házirendje megtalálható az öltözőkben kifüggesztve, kérjük annak
elolvasását és betartását. Az öltözőkben hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
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Belépők, bérletek
Tájékoztatjuk sportolóinkat, szurkolóinkat, hogy a sportlétesítmény megjelölt rendezvényeit,
belépő vagy bérlet vásárlásával tudják megtekinteni.
Tiszteletjegy: A TVE játékosai, sportolói a rendezvényeket tiszteletjegy igénylésével
látogathatják
Rendezvénybiztosítás:
A létesítményben lebonyolított rendezvényeket, arra jogosultsággal rendelkező szakcég által
biztosított rendezői létszám biztosítja.
Tájékoztatjuk, szurkolóinkat, vendégeinket, hogy a rendezvények látogatása a biztosítási és
pályarendszabályoknak
megfelelően,
annak
betartása
mellett
lehetséges.
Ezt megtalálják a lobby tér információs tábláján, valamint az egyesület honlapján:
www.tve1887.hu
Jelen Létesítmény használati rend nem betartásából származó következményekért, az abból
esetlegesen felmerülő károkért a felelősséget annak okozója viseli.
III. kerületi Torna és Vívó Egylet
vezetősége
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