
 

HÁZIREND 
 

Létesítmény-bérlő/működtető: Szentendre Sleepwalkers Baseball SE 

(www.sleepwalkers.hu) 

A Szentendre Sleepwalkers Baseball SE Magyarország egyik legrégebb óta működő és 

legsikeresebb baseball klubja. Csapataink országos és nemzetközi bajnokságokban egyaránt 

versenyeznek, így ezen a pályán magyar és külföldi csapatokat is fogadunk. 

Jelenleg négy csapatot versenyeztetünk, fiúk és lányok vegyesen, több korosztályban U12-től 

felnőttekig. Ez az egyetlen pályánk, amelyet az edzők és a játékosok önkéntes munkával 

tartanak fenn. 

Kérjük, tartsd tiszteletben a szabályokat, és segítsd pályánk jó állapotának megőrzését!  

 

IZBÉGI BASEBALL PÁLYA HÁZIREND 

1. Ennek a sportpályának a Szentendre Sleepwalkers Baseball Sportegyesület (SBSE) 

kizárólagos bérlője, karbantartója és működtetője (Tulajdonos: Szentendre Város 

Önkormányzata). 

2. Edzések és mérkőzések idején kérjük ne lépj be a baseball pályára és légy figyelmes a pálya 

körül végzett sport- és egyéb tevékenység során, a pályáról kirepülő labdák VESZÉLYESEK 

lehetnek. 

3. A szabad idősávokban szentendrei lakosok sportolás céljából térítés nélkül használhatják a 

baseball pálya füves területét, nem egyesületi (SBSE) tagoknak a salakkal borított részre lépni 

szigorúan tilos! Nem szentendrei lakosok, más jogi személyek, illetve együtt sportoló alkalmi 

csapatok esetében a pálya sportolás céljából történő használata a Sleepwalkers SE-vel kötött 

bérleti szerződés alapján lehetséges. 

4. Kerékpárral és más járművekkel a baseball pályára behajtani TILOS! 

5. A baseball pályára üveget, egyéb törékeny tárgyakat, szúró- és vágóeszközöket, valamint 

ételt, italt és élő állatot bevinni TILOS! 

6. A baseball pálya területére be- és onnan kimenni csak a kialakított kapukon keresztül szabad, 

szigorúan TILOS kerítésen átmászni, a kerítést és egyéb berendezési tárgyakat megrongálni!  

7. Szemetelni TILOS! Minden használónak kötelessége a sportpálya állagát megóvni, 

valamint rendjét és tisztaságát megőrizni, az alapvető környezetvédelmi előírásokat betartani.  

A műanyag, fém és egyéb ital palackokat az egyesületünk által kihelyezett szelektív 

gyűjtőkbe kérjük üresen és laposra taposva elhelyezni! 

Az egyéb hulladékot kérjük a rámpa melletti hulladéktárolóba dobni! 

8. A sportpálya egész területén a dohányzás SZIGORÚAN TILOS! 

9. A használók a házirendet tudomásul veszik és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, ha kárt  

okoznak a létesítményben vagy annak felszerelésében, kötelesek a kárt megtéríteni vagy  

helyreállítani. 

10. A sportpályát és a körülötte lévő futópályát mindenki a saját felelősségére használja. Az 

esetleges balesetekért, eltűnt tárgyakért és a területre behozott idegen tárgyakért az üzemeltető 

semmiféle felelősséget nem vállal. 

11. Aki a pálya használatára vonatkozó rendszabályokat nem tartja be, a pálya használatától 

eltiltható. 

A baseball pálya térfigyelő kamerával védett terület. Az esetleges rongálás, károkozás 

szabálysértési, ill. büntető eljárás megindítását, továbbá anyagi kártérítési kötelezettséget 

von maga után. 

 

 

 



 

 

FUTÓPÁLYA HÁZIREND 

 A burkolatot csak fagymentes időben szabad használni. 

 A burkolatot jégbordás, jeges, erősen fagyott időben használni TILOS! 

 A burkolatra kerékpárral, gördeszkával, görkorcsolyával, személyautóval, kerti  

traktorral felhajtani TILOS! 

 A burkolat közelében a dohányzás, illetve a nyílt láng használata szigorúan TILOS! 

 Csak sportcipőben és sportolási célra használható a pálya. 

 


