Szekrény használati szabályzat
Készült a Komatits József vívóterem Házirendjének mellékleteként az öltözőszekrények
használatának rendjéről.
1. A vívóterem öltözőszekrényei a Szombathelyi Vívóakadémia SE tulajdonát képezik,
azok használatát az egyesület sportoló tagjai részére jelen szabályzat rendelkezései
szerint biztosítja. A sportolók a szabályzatot kötelesek betartani.
2. A szekrények kiosztását a vezetőség végzi azon egyesületi tagok részére, akik ezt
igénylik az igénylés sorrendjében. A szekrény kizárólag olyan tagnak adható ki, aki
tagdíjfizetési kötelezettségét maradéktalanul teljesítette. A zárakhoz az elemeket az
edzők biztosítják térítés ellenében.
3. Az öltöző szekrények a vívó felszerelés tárolására szolgálnak, azok használata során
mindenki tartsa be a tisztasági és vagyonvédelmi szabályokat! Saját szekrényét minden
sportoló maga köteles tisztán és rendben tartani!
4. A sportoló a zár számkódját maga határozza meg. Kérjük vagyonvédelmi okokból a
szekrény zárkódot mindenki tartsa titokban!
5. A szekrényben edzések közötti időben kizárólag fegyver, sisak, vívó felső,
vívókesztyű, vívó cipő, fegyver vezeték, melegítő és papucs tárolható.
6. A szekrényben edzések közötti időszakban higiénés okokból nem tárolható edzésen
használt -alsó ruházat (pl. póló stb.), -hónaljvédő, -zokni és törölköző. Ezeket minden
edzés után kérjük hazavinni!
7. A szekrényben közegészségügyi okokból még ideiglenesen sem tárolható élelmiszer,
gyógyszer.
8. A szekrényekben hagyott értéktárgyak (készpénz, ékszer, műszaki cikkek stb.)
eltűnéséért az egyesület felelősséget nem vállal.
9. A szekrények épségéért az azt használó sportoló felel, a nem rendeltetésszerű
használatból eredő esetleges károkat (pl. zárcsere, egyéb javítás, tisztítás) a szekrény
használója köteles megtéríteni.
10. A szekrények ajtajára kívülről esztétikai okokból bármilyen felirat, jelzés, matrica stb.
nem helyezhető, ezek minden esetben eltávolításra kerülnek.
11. A szekrényrend betartását az edzők és a vezetőség jogosultak ellenőrizni. A sportoló
ellenőrzés céljából a szekrényt köteles felnyitni és azt bemutatni, felszólításra a
szabálysértő dolgokat a szekrényből eltávolítani, a szekrényt megtisztítani.
12. Amennyiben az edző vagy a vezetőség nyilvánvaló egészségügyi tisztasági hiányosság
jelét észleli, tanú jelenlétében jogosult a szekrényt mesterkóddal felnyitni, és intézkedni

az észlelt probléma megszüntetése iránt. Ilyen esetben fotó dokumentált jegyzőkönyv
készül, ami a szekrény használója részére haladéktalanul megküldésre kerül.
13. Amennyiben a sportoló a szabályzat valamely rendelkezését többször, illetve kirívóan
súlyosan megszegi, abban az esetben a szekrény használatának jogát az egyesület
elnöke jogosult megszüntetni.
14. Amennyiben a szekrény használója tartósan – 6 hónapot meghaladóan – nem jelenik
meg edzésen, és tagdíjat nem fizet, abban az esetben szekrény használati jogosultsága
automatikusan megszűnik. Erről a szekrény használóját a vezetőség írásban értesíti, és
felhívja a szekrény 15 napon belül történő kiürítésére. A határidő eredménytelen
elteltét követően a vezetőség a szekrényt mesterkóddal jogosult tanú jelenlétében
felnyitni. Ebben az esetben a szekrény tartalmáról fotó dokumentált leltár készül, ami
a szekrény volt használója részére átvételi felszólítással együtt, haladéktalanul
megküldésre kerül. A szekrény tartalmát a vezetőség a leltár szerint a volt használó
költségére felelős őrzésbe veszi. Az ingóságókat az egyesület 2 év őrzést követően
értékesíti, illetve selejtezi.
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