
A DÉL-BUDAI JÉG- ÉS SZABADIDŐ CENTRUM 
HÁZIRENDJE 

 

1. A Jégpályát, görkorcsolyapályát mindenki a saját 
felelősségére látogathatja. A jégpályát, 
görkorcsolyapályát csak és kizárólag jég és görkorcsolya 
használatával lehet igénybe venni, cipővel a jégen 
tartózkodni tilos! 

 
2. A rendezvény, közönség korcsolya, jég es görkorcsolya 

oktatás során végzett tevékenység veszéllyel járó 
sporttevékenység.  
A rendezvényen, közönség jég és görkorcsolyán és 
korcsolya oktatáson harmadik személyek által okozott 
károkért az üzemeltető nem tartozik felelősséggel, 
ideértve az esetleges balesetekből eredő felelősséget is. A 
jelen pont szerinti a pályát használó személy balesetből 
származó felelősséget teljes mértékben vállalja. 

 
3. A jég es görkorcsolyapálya a látogatóknak saját 

biztonságuk érdekében a kijelölt haladási iránynak 
megfelelően, és egymás testi épségére vigyázva kell 
korcsolyázniuk. 

 
4. Amennyiben bármilyen baleset történik, kérjük, 

haladéktalanul értesítsék a pályafelügyelőt, a korcsolya 
kölcsönző helységben! 

 
5. A jégpályára 8 év alatti gyermek felnőtt felügyelete nélkül 

nem léphet be! 
 

6. A jég és görkorcsolyapálya használatával a Dél-Budai-Jég-
és Szabadidő Centrum Jégpálya látogatói elfogadják, hogy 
a Jégpályán és az annak közvetlen környezetében zajló 
eseményekről a jégpálya vagy az általa feljogosított 
harmadik személyek kép-, és hangfelvételeket 
készíthetnek, amelyeken, mint látogatók feltűnhetnek, de 
ezzel összefüggésben semmilyen követeléssel nem 
léphetnek fel a rendezőkkel, a felvétel készítőivel vagy 
annak jogos felhasználóival szemben. 



 
7. Dohányozni a Jégpálya területén szigorúan tilos 
 

8. A jégpályára étellel, itallal belépni tilos és 
balesetveszélyes!  

 
9. A Jégpálya területén tilos szemetelni, illetve a pályát és 

annak berendezéseit megrongálni!  
 

10. A pálya területén mindennemű szándékos rongálás 
büntető feljelentéssel és anyagi felelősségre vonással jár. 

 
11. A jégpályáról az ittas, vagy a kábítószer befolyása alatt álló 

–a többi látogatóra nézve balesetveszélyes vagy 
megbotránkoztató magatartást tanúsító-látogatókat 
haladéktalanul eltávolítjuk. 
 

12. A pályára lépés során a Házirend automatikus elfogadásra 
kerül.  

 
13. Szeszesital (a helyszínen árusított italok kivételével), 

egyéb tudatmódosító szer fogyasztása a Jégpálya teljes 
területén tilos. Ittas, illetve bódult állapotban a Jégpálya 
használata fokozottan balesetveszélyes, ezért ilyen 
állapotban annak használata szigorúan tilos. 

 
14. A Jégpálya területére tilos behozni bármilyen ételt, italt, 

üveget, szúró- és vágóeszközt, illetve bármilyen, a 
rendezőség által veszélyesnek ítélt tárgyat. 

 
15. A jégkarbantartási idő napközben a jég állapotától és az 

időjárási viszonyoktól függően történik. Ez idő alatt a 
pályán csak a Dél-Budai Jég-és Szabadidő Centrum 
műszaki személyzete tartózkodhat. 

 
16. Kesztyű viselése kötelező! 
 
17.  Ajánlott védőfelszerelés: könyökvédő, térdvédő, 

csuklóvédő, kicsiknek bukósisak. 


