A RÁBAPATONAI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA UDVARÁN Található
MŰFÜVES LABDARÚGÓ PÁLYA
HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Rábapatona Község Önkormányzata

.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Elérhetőség:
1. A futballpálya címe: 9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1. (844 hrsz.)
2. Pálya nyitvatartási ideje:
Hétfő: ZÁRVA
Kedd: 14-19 óra
Szerda: 14-19 óra
Csütörtök: 14-19 óra
Péntek: 14-19 óra
Szombat: 9-17 óra
Vasárnap: ZÁRVA
Pálya ismérvei:
1. Szabadtéri 14x26 méteres mesterséges megvilágítással ellátott műfüves futballpálya
2. 50 mm-es szálhosszúságú műfű szőnyeg
3. Két darab rögzített kézilabda kapu hálóval 300x200 cm
4. Labdafogó háló 13x13 cm-es lyukosztással
5. Pályát körülvevő 1,1 m magas focipalánk
6. 4 oszlop 400W-os fényvető esti megvilágításhoz
7. A futballpályához tartozó öltöző és mosdó a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola
tornaterem épületében található, amely a futballpályáról az öltözők udvari kijáratától érhető
el.
8. Az iskola közintézmény. Az intézményben tartózkodó vendégekre vonatkoznak annak
szabályai, melyet az SZMSZ és a Házirend tartalmaz. Az öltözőben való viselkedésért,
annak rendeltetésszerű használatáért a bérlő csoport teljes anyagi felelősséget vállal. Ha
rongálás, meghibásodás történt, azt a káresemény után a pályagondnoknak jelenteni kell.
9. Labdáról a játékosoknak magunknak kell gondoskodniuk.
Díjszabás:
1. A futballpálya használati díját előre kell kiegyenlíteni a pályagondnok személye előtt, aki
erről átvételi elismervényt ad. Számlát a Rábatonai Polgármesteri Hivatal állít ki
utólagosan 3 munkanapon belül.
2.

Akik folyamatosan használják a futballpályát és két hónapig rendesen fizettek előre,
azoknak pályahasználat után utólag is lehetőségük van rendezni a futballpálya
használatának díját.

3.

A futballpálya használatáért fizetendő díj bruttó 5.000 Ft / óra. A térítésért használók
minden hétköznap 17 órától- 19 óráig és szombati nap foglalhatják le a nyitvatartási
idő szerint, a lefoglalni kívánt időpont előtt legalább egy héttel. A pályafoglalás a
lefoglalt időpont 1 nappal korábban történő lemondása esetén a pályafoglalási díj
mindenkor megilleti az üzemeltetőt.

4.

A pályát ingyenes használhatja:
A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai az oktatási napok tanórái
keretében minden nap 14 óráig.
A Rábapatonai BSE játékosai munkanapokon 14- 18 óra közötti időszakban, maximum
2 óra időtartamban.

Pályafoglalás
1. Iskolaszüneti napokon a futballpálya 14.00-19.00 óra között csak az intézmény
engedélyével és felügyeletével használható. A pálya munkaszüneti nap nem foglalható le.
2. Téli időszakban a hóval fedett pályán, jeges állapotban, illetve olvadáskor, továbbá
nagyon vizes, nedves pályán nem lehet játszani.
3. Időpontot foglalni és a futballpálya használatának díját előre befizetni Rábapatona Község
Önkormányzata IKSZT intézményén keresztül (9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.)
lehetséges ügyfélfogadási időben, az alábbi foglalt és szabad időpontok
figyelembevételével:
4. Amennyiben a pálya foglalója nem jelenik meg az előre foglalt időpontban, kizárható a
továbbiakban a foglalási rendszerből.
5. A pályához tartozó öltözőt és mosdót a bérlést megelőzően, illetve az azt követő 15 percig
lehet igénybe venni.
6. A pályát a bérlés kezdetének időpontjában lehet elfoglalni és a bérlés végidőpontjában
kell átadni a pályagondnoknak.
Pályagondnok:
1. Munkanapokon Kelemen-Németh Annamária Tel.: 20/217 5269
Használati szabályzat:
1. A pályán történő futballozáshoz a pályagondnokkal történő előzetes egyeztetés
szükséges.
2. A sportpályát az iskola tanulói tanári felügyelet mellett használhatják.
3. Az öltöző nyitását és zárását, biztonságos őrzését a pályagondnok biztosítja. Kulcsaiért
felel, azt másnak ki nem adhatja.
4. A műfüves pályára kizárólag tiszta, ott a helyszínen cserélt, műfűre alkalmas cipőben
(műfüves pályacipő, terem- vagy tornacipő) lehet rámenni. Tilos a stoplis cipő használata!
5. A pálya és az intézmény egész területén dohányzás, szeszes ital fogyasztása nem
engedélyezett.
6. Tilos a pálya területén enni, inni, ételhulladékot, csomagolást eldobni.
7. Tilos a pálya területére üveget bevinni.
8. Tilos a pályára bármilyen hegyes, éles vagy súlyos tárgyat bevinni, továbbá tilos a pályára
funkcionálisan oda nem illő, károkozásra alkalmas sporteszközt bevinni. (kerékpár,
görkorcsolya, gördeszka stb.)
9. Tilos a pálya területére kutyát vagy más állatot bevinni.

10. A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül szabad.
11. A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és esetleges rongálás elkerülése
érdekében.
12. A pályán az esetleges rongálásért anyagi felelősséggel tartozik a pálya használója, a
szándékos rongálás pedig anyagi kártérítést von maga után.
13. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja
közerkölcsöt nem sértő módon, az esetlegesen bekövetkező balesetekért, sportsérülésekért
az üzemeltető nem vonható felelősségre.
14. Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya területéről kitiltható.
15. A labda nem tartozéka a pályának, így a sportszert a bérlőnek kell biztosítania.
Kelt: Rábapatonán, 2021. január 4. napján
……………………
Molnár-Nagy Béla
polgármester
Rábapatona Község Önkormányzata

