
 
 

SLIDER CLUB HÁZIREND 
 
 

 A Slider Club üzemeltetője a Rév-Derschner Kft. (Székhely/levelezési cím: 1101 
Budapest, Kőbányai út 49.) 

 A házirend célja, hogy meghatározza a Slider Club területén tartózkodó személyek 
magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek az oktatási és szolgáltatói 
tevékenység magas színvonalon történő végzéséhez szükségesek, továbbá előírja az 
intézmény rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos 
üzemeltetésére vonatkozó követelményeket. A házirend rögzíti a területen 
tartózkodó személyek jogait és kötelességeit, valamint az oktatás munkarendjét. 
Betartása és betartatása a klub minden tanulójának és dolgozójának joga és 
kötelessége.  

 A Házirend be nem tartása esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésben részesül, 
aminek további eredménytelensége esetén az üzemeltető jogosult a vendéget 
távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az 
üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, 
illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden 
érintettnek együttműködnie. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel 
szemben semmilyen követeléssel nem élhet. 

 A klub területén csak azok a vendégek tartózkodhatnak, akik elolvasták, megértették 
és elfogadták szabályzatunkat. 

 A klub területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, 
alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. 

 A sípályát és annak berendezéseit, eszközeit minden résztvevő saját felelősségére, 18 
éven aluliak esetében csak a szülő/törvényes képviselő felhatalmazásával 
használhatja.  

 Minden oktatásban részvevő számára a regisztrációs lap kitöltése és aláírása 
kötelező.  

 A klub berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően 
szabad használni. A nem rendeltetésszerű használat miatt okozott kár teljes 
mértékben a felszereléshasználót/bérlőt terheli. 

 A műanyagpályára a tanuló csak az oktató jelenlétében léphet be. 
 Az oktatók utasításait minden esetben végre kell hajtani, a sípályát és a síliftet csak az 

oktatók jelenlétében és engedélyével lehet használni. 
 A sípályát csak alkalmas sportfelszerelésben szabad használni. A műanyag pályás 

síeléshez/snowboardozáshoz az időjárásnak megfelelő, kényelmes sportruházat 
ajánlott. A kesztyű viselése mindenki számára, a bukósisak a 14 év kor alattiak, illetve 
snowboardosok számára kötelező. A sípályát az óra végeztével, az oktató kivételével, 
mindenki köteles elhagyni. 

 Az órák megzavarása semmilyen módon nem engedélyezett. Az oktatás ideje alatt 
ajánlott, hogy a szülő ne tartózkodjon a gyermek közvetlen közelében, és kerülje a 
gyermekkel történő aktív kommunikációt, mert elvonja a figyelmét és megzavarja az 
oktatás menetét. 

 A sípályára utcai cipővel belépni tilos. 



 
 

 Az esetlegesen bekövetkező sérülésekért, balesetekért az Üzemeltető felelősséget 
nem vállal, ezekért kártérítési kötelezettség sem terheli. 

 A pályák felszerelési és berendezési tárgyaiban okozott kárért a kárt okozó személy 
teljes anyagi kártérítéssel tartozik. 

 A létesítmény Üzemeltetője a klub területén hagyott értéktárgyakért és egyéb 
felszerelésekért semmiféle felelősséget nem vállal. 

 Dohányzás és nyílt láng használata a pályán és a klub területén tilos. 
 Szemetelni tilos. 
 A sportlétesítmény egész területén az alkoholfogyasztás tilos. A pályát ittas, bódult 

állapotban igénybe venni tilos. Vélhetően ittas, kábító-, vagy egyéb 
tudatmódosítószer hatása alatt álló személyektől az oktatók jogosultak megtagadni a 
belépést. 

 Tilos üveget, törékeny tárgyat, szúró és vágóeszközt vinni a pályára. 
 Élelmiszert, rágógumit, alkoholt és üdítőitalt a pályára bevinni tilos. 
 A pályára háziállatot bevinni tilos. 
 Különböző járműveket a pályára bevinni és azokat ott tárolni tilos (kerékpár, 

kismotor, stb.)! 
 Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül kereskedelmi, reklám és propaganda 

tevékenységet végezni tilos.  
 

Fontos tudnivalók a sí és snowboard foglalkozásokról (tanfolyamok, 
magánórák, bérletek): 

 
 Az árak magában foglalják a foglalkozások idejére a teljes sí-, és snowboardfelszerelés 

(sí/snowboard cipő, síléc/snowboard, bukósisak, síbot) kölcsönzésének díját. A 
kölcsönbe kapott tárgyakért a kölcsönző személy felelősséggel tartozik. Amennyiben 
a nem rendeltetésszerű használatból kárt okoz, anyagi kártérítésre köteles. 

 A szakszerű tárolás érdekében kérjük, hogy használat után a sícipőket becsatolva 
adjátok vissza. 

 A csoportos tanfolyam órái heti rendszerességgel – és igény szerint a magánórák – 
hétköznap, hétvégén, ünnepnapokon, óvoda-, iskolaszünetben és időjárástól 
függetlenül – akár esős, szeles időben is – megtartásra kerülnek. 

 Magánórákat közkedvelt időpontokban (hétköznap 16-18h, hétvégén 9-12h) csak heti 
rendszerességgel történő megjelenéssel tudunk vállalni.  

 A foglalkozások időtartama 55 perc, kivétel a 3-4 évesek mini tanfolyamát, ami 45 
perc. 

 A tanfolyami órák, bérletek más személyre (pl. testvérre) át nem ruházhatók, és csak 
a megvásárlás időpontjában meghatározott időpontig felhasználhatók.  

 A tanfolyamokra a teljes összeg megfizetésével, és a regisztrációs lap kitöltésével 
lehet jelentkezni. Külön kérés esetén a részletfizetés lehetséges.  

 Egy 12 alkalmas tanfolyamnál – kivétel az alól a 3-4 éves mini tanfolyam - 2 pótlási 
lehetőséget biztosítunk, az adott tanfolyam lejáratáig. A másik csoportban, 
időpontban történő pótlás az oktatók javaslata alapján történhet, előzetes 
egyeztetést követően. (Az „előre” pótlás is megengedett.) A hiányzások pótlása más 
személyekre szintén nem ruházhatók át, és a következő szezonba sem „vihetők” át. 



 
 

 Ha a gyermek kezdő csoport első 7 alkalmából 2 egymást követő foglalkozásról 
hiányzik, a gyermeknek szintfelzáró magánórát kell vennie, az aktuális árlista szerint, 
hogy folytatni tudja a csoportban tanulást. 

 A 3-4 évesek mini tanfolyamánál a szülő vállalja, hogy nem minden esetben tudunk a 
korosztálynak és tudásszintnek megfelelő pótlási lehetőséget biztosítani. Ennek 
tényéről a szülő legkésőbb a tanfolyam első órájánál tájékoztatás kap. 

 A tanfolyam 3. alkalmától a hiányzások számától függetlenül nem áll módunkban 
pénzt visszaadni. 

 A foglalkozásokon csak egészséges gyermekek vehetnek részt. 
 
 
Együttműködéseteket nagyon köszönjük! 

 
 

FIS 10 – SÍ-KRESZ 
 

 

 

1. Odafigyelés 
Légy tekintettel a többi sízőre! Ne veszélyeztess 
másokat a pályán! 

 

2. Megfelelő sebesség 
A sítudásodnak, terepnek és az időjárásnak megfelelő 
sebességgel síelj! 

 

3. Kikerülés 
A hátulról jövőnek kell kikerülni az előtte haladókat. 



 
 

 

4. Előzés 
Úgy előzz meg másokat, hogy közben ne zavard meg 
őket! 

 

5. Körülnézés 
Mielőtt elindulsz a pályán, nézz alaposan körül minden 
irányba! 

 

6. Megállás a pályán 
A pálya szélén állj meg, jól belátható helyen! 

 

7. Gyalogos közlekedés 
A feljutáshoz és legyalogláshoz csak a pálya szélét 
használd! 

 

8. Táblák jelentése 
Tartsd be a pályaüzemeltető által hozott szabályokat! 



 
 

 

9. Segítségnyújtás 
Ha balesetet látsz, nyújts segítséget! 

 

10. Azonosítás 
Mindig legyen nálad fényképes igazolvány! 

 


