
 
 

Az atlétikai fedett pálya és a hozzá tartozó öltöz ők igénybevételi rendjét az 
alábbiakban szabályozom 

(SYMA Csarnok) 
 
 
Felhívom a figyelmet, hogy a létesítmény különleges jellegére tekintettel az alábbiak 
betartását szigorúan ellenőriztetjük, és az igénybevételi rend ellen vétőkkel szemben a NSK – 
Budapesti Olimpiai központ és a magyar atlétikai Szövetség a megfelelő intézkedéseket 
megteszi. 
 

1. Bejárat a csarnokba a Körcsarnok felől történik. Az öltözőket az ügyeletes portás 
reggel 08³º órára kinyitja és 19³º órakor bezárja. Fentiek kulcsai mindig a portán 
találhatók. 

2. Az atlétikai pálya és az öltöző rendjének betartásáért az azt igénybevevők tartoznak 
felelősséggel. 

3. Az öltözők kizárólag átöltözésre használhatók, a szokásos ruházaton kívül más tárgyat 
bevinni nem lehet. 

4. az öltözőhelyiséget tisztálkodás és átöltözés után legkésőbb 30 percen belül el kell 
hagyni! 

5. A pályán és az öltözőben maradt tárgyakat, szabadon hagyott értékeket minden 
résztvevő köteles a portásnak átadni. 

6. Ruhákban, csomagokban elhelyezett értékekért , illetve a pályán és az öltözőkben 
tárolt vagy szabadban hagyott eszközökért a Budapesti Olimpiai Központ felelősséget 
nem vállal. 

7. Bárminemű balesetet, lopást és rongálást azonnal jelenteni kell a teremőrnek, 
létesítményvezetőnek, rendésznek és szükség esetén a rendőrségnek. 

8. Az atlétikai pályán és az öltözőben dohányozni, tüzet okozó tevékenységet folytatni , 
valamint gyúlékony anyagot tárolni TILOS!  

9. Akik az atlétikai pálya és az öltözők használatának rendjét nem tartják be és az ellen 
vétenek, az általuk okozott károkat  „káreseti jegyzőkönyv” alapján kötelesek 
megtéríteni a NSK – Budapesti Olimpiai Központnak. 

10. Az atlétikai pálya és az öltöző területére élő állatot bevinni  TILOS!   
11. A rekortánpálya területén ételt, italt fogyasztani illetve szemetelni nem lehet. 
12. A bejárati ajtókat eltorlaszolni szigorúan TILOS!  
13. Az edzőpályán csak az érvények belépővel rendelkező versenyző, edző tartózkodhat a 

MASz hivatalos edzésbeosztásának megfelelően ! 
14. A rekortánpályát krétával jelölni nem szabad! Erre a célra a BOK letűzőket biztosít. 
15. Sikeres felkészülést, jó eredményeket kívánunk a fedett pályán. 
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