
1. Általánosságok

A házirend a SPEEDFIT minden vendégére nézve kötelező érvényű. 
A stúdióba való belépéssel minden látogató tudomásul veszi a 
Házirend előírásait. A munkatársainktól származó bármely más, a 
stúdió biztonságos üzemeléséhez szükséges rendelkezéseknek is 
minden tekintetben eleget kell tenni.

A stúdió azon látogatói, akik a házirendet megsértik, időlegesen 
vagy véglegesen kizárásra kerülnek a stúdióból. Ilyen esetben a 
stúdió a belépési díjat nem köteles visszafizetni. Amennyiben a 
házirend megszegésével károkozás, illetve bűncselekmény is 
bekövetkezik, a stúdió haladéktalanul jogi lépéseket kezdeményez.

A vendégek kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, 
ami a jó modorral, valamint a biztonság, a nyugalom és a rend 
fenntartásával ellenkeznek, különösképpen a kiabálástól, 
hangoskodástól.

A stúdió teljes területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás!

A stúdió teljes területén fényképezni és filmezni tilos marketing 
céllal, kivéve előzetes engedéllyel.

A vendégek kötelesek a stúdió területén talált tárgyakat leadni a 
szolgáltató dolgozóinál, a stúdió a talált tárgyak tekintetében a 
vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően jár el.

2. Belépés

A stúdió mindenkori nyitvatartási ideje a recepciónál elhelyezett 
hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre. 

A stúdió megtiltja a belépést, amennyiben:
- a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer 

befolyása alatt áll
- a személynél bármilyen tiltott szer vagy anyag található, 

vagy ennek megalapozott gyanúja áll fenn
- a vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely 

tekintetében bejelentési kötelezettséggel rendelkezik

Az a vendég, aki nem töltötte be 18. életévét csak gondviselőjének 
engedélyével léphet be Studiónkba. A törvényes képviselő erről 
nyilatkozatot tölt ki és aláírásával felelősséget vállal a kiskorúért, 
illetve az esetlegesen az általa okozott személyi, illetve vagyoni 
károkért.

Azon személyek, akik mozgásukban korlátozottak, így egyedül 
átöltözésre, gyakorlatok végrehajtására képtelenek, a stúdió 
szolgáltatásait kizárólag kísérővel vehetik igénybe. A stúdió 
fenntartja magának a jogot, hogy a 16. év alatti személyeknél kísérő 
felügyeletét írhatja elő, és gondviselői nyilatkozatot kér.

A stúdióba belépni kívánó személyek mindegyikének rendelkeznie 
kell érvényes tagsági igazolvánnyal vagy érvényes napijeggyel.

A regisztrált tagok tagsági igazolvány segítségével  lépnek be a 
stúdióba, úgy, hogy az igazolványt behelyezik a forgókeresztnél 
elhelyezett kártyaleolvasóba.

3. Felelősség

A stúdió szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére 
veheti igénybe, a berendezésekben bekövetkezett kárért annak 
használója teljes felelősséggel tartozik.

A stúdió nem  vállal  felelősséget  a  területére  behozott  tárgyak 
megrongálásáért, megsemmisüléséért, így az öltözőszekrényekben 
elhelyezett érték,- és elektronikus tárgyak eltűnéséért sem.

A stúdió üzemeltetője megtilt minden kereskedelmi tevékenységet 
a stúdió területén. Tilos továbbá a stúdió egész területén a tiltott 
szerek használata, továbbadása, megőrzése, a szolgáltató ezen 
cselekmények észlelését követően haladéktalanul büntetőjogi 
lépéseket kezdeményez az érintett ellen.

4. A stúdió használata

A stúdió területére látogató vendég köteles olyan fehér talpú 
teremcipőt valamint tiszta sportruhát viselni, mely a padlón nem 
hagy nyomot. A stúdió egész területén tilos a felsőruházat, illetve 
zárt sportcipő nélküli sportolás.

Valamennyi vendég köteles törölközőt használni, az egyes gépek 
igénybevétele során, és a gépek használatát követően az erre a 
célra kikészített fertőtlenítőszerrel végigtörölni.

A stúdió teljes területén tilos a borotválkozás, illetve egyéb 
szőrteenítés. Szappan, illetve tisztálkodási szer kizárólag a tusoló 
területén használható. A vizesblokk területén elhelyezett 
mosdókagyló kizárólag kézmosásra használható.

A személyes tárgyak elhelyezésére a stúdió öltözőszekrényt 
biztosít, melynek zárhatóságáról minden vendég saját lakattal 
köteles gondoskodni. 

Az öltözőszekrény kizárólag a testmozgás ideje alatt szolgálhat 
értékmegőrzésre, ezt követően a vendég távozása előtt köteles 
tisztán hátrahagyni. A stúdió amennyiben a nyitvatartási idejét 
követően lezárt szekrényt észlel, biztonsági okokból haladéktalanul 
intézkedik a lakat eltávolításáról.

Minden vendég köteles a szolgáltató tulajdonában álló súlyzókat, 
illetve egyéb mozgatható eszközöket a használatot követően a 
kijelölt helyére visszarakni.

A szolgáltató tulajdonában álló bárminemű berendezés lefoglalása 
tilos!

A stúdió által megjelölt női terembe férfi vendégnek a belépés tilos, 
kivétel a Speedfit férfi személyi edzői.

Tilos a stúdió területére állatot bevinni, mely alól kivételt képeznek 
a vakvezető kutyák.

Tilos a stúdió egész területén reklámtábla, falragasz elhelyezése, 
kivéve a Stúdióvezető engedélyével.

A szolgáltató területére kizárólag zárható műanyag palackban 
vihető be alkoholmentes ital, minden más csomagolású ital 
bevitele tilos.
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