Padel Club Bravos Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: +36 20 501 0889

PADEL PÁLYA FOGLALÁSI SZABÁLYZAT
(érvényes: 2021.07.09.-től)

1. a padel pálya foglalása a Padel Club Hungary telefonos applikációján keresztül vagy az adott helyszín
elérhetőségén megadott telefonszámon lehetséges.
2. a padel pálya óra díja 10 000 Ft (áfával), minden megkezdett óra teljes órának minősül. A pálya díja nem
módosul a játékosok számának függvényében, de egy időben maximum 4 játékos játszhat egy pályán. A
pálya díja osztható a játékosok között.
3. a pálya bérleti díja tartalmazza az ingyenes padel-ütő bérlési lehetőséget.
4. egyéb a játékhoz szükséges felszerelésről (megfelelő cipő (mű füvön végzett sport tevékenység), ruha,
labda) a játékosnak kell gondoskodnia.
5. amennyiben az időjárás nem teszi lehetővé a pálya használatát az üzemeltető jogosult a foglalás törlésére
6. amennyiben az időjárási körülmények az adott pálya bérleti időszakban úgy változnak, hogy az
veszélyezteti a pálya biztonságos használatát, az üzemeltető jogosult a bérlést felmondani. Ezen esetben
a bérlő arányosan fizeti a pálya bérleti díját.
7. foglalást a foglalt időpont előtt 6 óra lehetséges költségmentesen lemondani, a pálya nyiívatartási
idejében
8. amennyiben a bérlő a pálya foglalási időpontjához képest 10 percet meghaladóan késik, úgy az
üzemeltető jogosult a foglalás törlésére, valamint az elmaradt pálya bérleti díjat a következő bérléshez
hozzászámolni.
9.

a bérlő (játékos) köteles a pályán ill. a klubban tartózkodás időtartama alatt a klub viselkedési kódexét
betartani. Amennyiben a bérlő ettől eltérő magatartást tanúsít, úgy a pálya/klub üzemeltetője jogosult a
bérlés felmondására, valamint a klub területéről történő kiutasítására

10. a pályán alkoholt fogyasztani és tudatmódosítószert használni tilos, az ilyen jellegű tevékenység a bérlés
azonnali felmondását eredményezi
11. játékot alkohol és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt tilos játszani, az ilyen jellegű tevékenység a
bérlés azonnali felmondását eredményezi
12. a játékos/bérlő a pályát saját felelőségére használja.
13. a játékos/bérlő az eszközökben, pályában szándékosan okozott kárt köteles megtéríteni.
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