
NYITOT KAPUK napokon  

a sportudvar használatának szabályai 

 
Az udvarok nyitva tartása:  

- május 1.- szeptember 30. közötti időszakban; a tanítási szünetekben és hétvégén 15,00 és 

20,00 óra között,  

- iskolai rendezvények esetén a nyitva tartás módosításának jogát az intézmény fenntartja! 

A programba bevont pályák:  

- a Gimnázium bitumenes udvari pályája,  

- az Általános Iskola Vásár utca felőli kosárlabda pályái 

A nyitott kapuk program ideje alatt sem szabad használni az általános iskola Kálvin utca felőli 

kézilabda pályáját, a műfüves pályát, illetve az épületek létesítményeit. 

 

A használat szabályai:  

 A sportudvarokat mindenki saját felelősségére használhatja, 10 év alattiak csak felnőtt 

kíséretében, és annak felelősségével vehetik igénybe. A használat során keletkezett anyagi 

vagy sérülés okozta károkért az intézmények nem vállalnak felelősséget. Az iskola 

vagyonában keletkezett károkért a károkozók anyagi felelősséggel tartoznak. 

 A sportudvarok területének eszközeit, felszereléseit csak rendeltetésüknek megfelelő célra és 

módon, állaguk sérelme nélkül lehet használni. A használat ingyenes. 

 Amennyiben a sportudvarban levő eszköz meghibásodik, a balesetek elkerülése érdekében 

azt haladéktalanul jelezni kell a biztonsági szolgálatnál. 

 A sportudvaron kerékpározni és motorozni tilos. A kerékpárokat az erre a célra alkalmas 

kerékpártárolóban kell elhelyezni.  

 Tiltott minden olyan tevékenység, ami mások testi épségét veszélyezteti, vagy másokban 

megbotránkoztatást kelt.  

 Rongálás, rendeltetéstől eltérő használat esetén a biztonsági szolgálat jogosult eljárni az 

eredeti rend helyreállításáról, a szabálytalankodók kivezetéséről. Tilos az udvarokon az 

alkoholfogyasztás, a dohányzás, a szemetelés, valamint a közegészségügyi előírásokat sértő 

magatartás. Állatokat az iskolák területére bevinni szintén tilos. 

 Mindkét udvar használói az Arany János Református Általános Iskola központi épületének 

főbejáratánál jelzett kérésre használhatják a WC-t, az iskolába a biztonsági szolgálat engedi 

be azt, akinek szüksége van rá. Ez a gimnázium és az általános iskola közötti kapun keresztül 

a gimnáziumból is könnyen elérhető.  

 A sportpályákat érkezési rendben lehet elfoglalni úgy, hogy az iskola tanulói előnyt élveznek.  

 

Kisújszállás, 2015. július 1. 

 

 Tóth József    

 főigazgató   

 

 

 

Kamerával és biztonsági szolgálattal őrzött terület! 

 


