HÁZIREND
A házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek az M1 Fitness &
Wellness biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas
színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá előírja azokat a viselkedési normákat, melyek minden
vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.
Az M1 Fitness & Wellness Kft. házirendjében foglaltak betartása kötelező érvényű mindenki számára,
aki a klub területén tartózkodik, továbbá a szolgáltatások igénybevételéhez a belépőjegyet vagy
bérletet megváltotta, ami a házirend egyidejű elfogadását is jelenti.
Az M1 Fitness & Wellness Kft. jelen házirendje mindenki számára szabadon elérhető és áttekinthető az
M1 Fitness & Wellness recepcióján, illetve a www.m1fitness.hu weboldalon.
Az M1 Fitness & Wellness üzemeltetését az M1 Fitness & Wellness Kft. (telephely: 3526 Miskolc, Szeles
utca 11.) végzi.
1. A fitneszben az ülő és fekvő felületeken törölköző használata kötelező, mely térítés ellenében a recepción
igényelhető. Elvesztése esetén 2000 Ft fizetendő.
2. A konditeremben tiszta, lábat elfedő lábbeli (cserecipő) használata kötelező, mezítláb, zokniban és papucsban
az edzés nem engedélyezett!
3. A külön termekben tiszta, lábat elfedő lábbeli (cserecipő) használata kötelező, kivéve azon edzéseket, melyek
esetében azt az edző másként kéri (jóga, pilates, bodyART, deepWORK)!
4. A fitneszterem gépeit mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
5. A kézi súlyzókat, tárcsákat használat után a használó köteles a helyére visszatenni, csoportos órák esetében a
használt eszközöket kötelező a helyére visszatenni.
6. A vendég köteles az eszközöket használat utáni fertőtleníteni!
7. A csoportos órák eszközeit csak a különteremben vagy személyi edző jelenlétében szabad használni! (spinner,
walker, kettle bell, bag, G-flex, stb.)
8. A súlyzókat a padlóra ledobni szigorúan tilos!
9. Felsőruházat viselése kötelező férfi vendégek számára is!
10. Táskát a terembe vinni tilos, erre a célra öltöző szekrényeink, vagy értékmegőrzőink használatosak!
11. Ételt a terembe vinni tilos!
12. A szolgáltatások díjait a belépéskor (előre) kell megfizetni.
13. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre, és a fennmaradó
pénzösszeg sem kérhető vissza!
14. A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel!
15. A ház kamerával megfigyelt terület a biztonság, a nyugalom és a vitás események korrekt rendezése érdekében,
melyet a belépéssel és a szolgáltatás igénybevételével mindenki elfogad és tudomásul vesz!
16. 14 éven aluli gyermek csak edző jelenlétében tartózkodhat a teremben!
17. Az öltözőszekrény kulcsának, vagy a belépőkártyának elvesztése esetén térítési díj fizetendő!
18. A fitneszteremben csak érvényes belépővel, bérlettel lehet tartózkodni, amit a recepción kell megváltani. .
19. A kizárólag csoportos foglalkozásra kiváltott bérletek és napijegyek nem jogosítják fel a vendégeinket sem az
óra előtt, sem az óra után a fitneszgépek használatára!
20. A fitnesz napijegyek és fitneszbérletek nem jogosítják fel vendégeinket a csoportos órák látogatására.
21. Amennyiben a vendég mindkét edzéstípust igénybe kívánja venni, úgy köteles mindkét tevékenységre külön
belépőt vagy kombinált bérletet váltani!
22. Az öltözőben elhelyezett, a szekrényben tartott, felejtett ruhákért, tárgyakért nem vállalunk felelősséget!
23. Nagyobb értékű tárgyak tárolására az értékmegőrzők szolgálnak. Az értékmegőrzőben tárolt és esetlegesen
ott felejtett tárgyakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
24. A klub területén hagyott ruhákat nem őrizzük meg!

25. Mobiltelefont a csoportos edzésekre tilos bevinni!
26. A klub egész területén kizárólag végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és
az üzemeltetővel jogviszonyban álló engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést
tartani.
27. A fitneszteremben oktatási, edzői tevékenységet kizárólag a M1Fitness & Wellness Kft.-vel szerződésben álló
oktatók, edzők végezhetnek. Magánszemélyek oktatást és edzést nem tarthatnak.
28. Záróra után idegen személynek vagy szolgálaton kívüli fitnesztermi dolgozónak a fitneszteremben engedély
nélkül tartózkodni tilos!
29. Megkérjük vendégeinket, hogy betegen, lázasan, náthásan, járványos időszakban fertőzötten, vagy a
betegség jellemző tüneteivel ne látogassák klubunkat önmaguk és a többi vendég egészségének megőrzése
érdekében!
30. A fitneszterem berendezési (beleértve az öltözőszekrény, szekrényszámot tartalmazó tábla, zuhanyzó, tükrök,
gépek, szőnyegek stb.) felszerelési tárgyaiban szándékos vagy gondatlan magatartással okozott kárt a
fitneszterem a kár okozójával megtérítteti. A klub területén okozott rongálások, mások tulajdonának elvitele
esetében felhasználjuk a kamerák felvételeit.
31. Minden belépő, bérlet más és más módon befolyásolja a teremben eltölthető időt. Kérjük tájékozódjon a
recepción a félreértések elkerülése érdekében.
32. A teremben tilos az olyan tevékenység, amely a fitnesz központ szolgáltatási tevékenységen kívül esik,
jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért!
33. A teremben tilos minden, másokat erős zajjal (kiabálással), szaggal, vagy egyéb környezeti ártalommal járó,
zavaró tevékenység!
34. A teremben tilos drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, vagy ezekkel való visszaélés, illetve
bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) bevitele és
használata!
35. A terembe kis állat, háziállat behozatala tilos!
36. A klub teljes területén tilos a dohányzás!
37. Tilos az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák,
megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) és ebből a célból hang és képanyag készítése, tiltott
szerencsejáték, zene szolgáltatása.
38. Kérjük, hogy az első látogatás alkalmával hamarabb érkezzenek klubunkba, mivel a regisztráció és a beléptető
kártya elkészítése több percet is igénybe vehet!
39. A beléptető kártya megváltása az 1 alkalmas belépő esetében nem kötelező. A beléptető kártya elhagyása
esetén 1.000 Ft, díjat kell megfizetni. A kártya jogosít feli a klubba való belépésre. Otthon felejtése esetén
második alkalommal egyszeri belépő váltása kötelező!
40. A kártya nem ruházható át másik tulajdonosra. Leadása az addig felhalmozott kedvezmények elvesztésével
jár!
41. Az M1 Fitness & Wellness Kft. fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát!
42. Sérülés, baleset, bármely a létesítménnyel összefüggő probléma esetén a teremedzőt, vagy a recepciós
értesítendő!
43. A házirend be nem tartása a klubból való kártérítés nélküli kizárással jár!

SQUASH HASZNÁLAT
1. A fallabda pályára csak tiszta, világos talpú tornacipőben lehet belépni. Amennyiben a vendég nem hozott
magával zárt cipőt, úgy a vásárolt napijegy nem vész el, az a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.
2. A játék csak zárt ajtók mellett engedélyezett. A pályán a szolgáltatás igénybevételére jogosultakon kívül más
személy nem tartózkodhat.
3. Belépni csak a recepción történő regisztrációt követően lehetséges!
4. Az előre lefoglalt délelőtti edzés (06:00-14:00) legkésőbb az edzés előtti nap 20:00-ig , a délutáni edzés
(14:00-22:00) aznap 09:00-ig mondható le, ammennyiben ezt bármely okból adódóan elmulasztják és nem
jelennek meg, úgy kötelesek annak értékét megtéríteni a Fitness Központnak, illetve az óra díja a bérletből is
levonható.

5. A pályákon a világítás a foglalásnak megfelelő időtartamra szól, a játékidő pontos betartása kötelező!
6. Squash pálya foglalása esetén a késés beleszámít a pályahasználat idejébe, tehát a lefoglalt időtartam a
késéssel nem hosszabbodik meg, a játékidő a foglalás időpontjától indul.
7. A pálya a szabályoknak megfelelően vehető igénybe, a pálya épségének megóvása kötelező.
8. A pályákat és a kölcsönzött eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően minden vendég saját
felelősségére használhatja! A kölcsönzött ütők - vendégnek felróható - sérülése esetén a vendég anyagi
felelősséggel tartozik az üzemeltető felé!
9. Használat után a kölcsönzött ütőket és labdákat köteles minden vendég a recepción visszaszolgáltatni.
10. A pályákra a játékfelszereléseken kívül minden más eszköz (mindennemű folyadék, étel, stb.) a balesetveszély
miatt és a pálya sérülésének elkerülése érdekében szigorúan tilos!
11. A pályán hangoskodás, káromkodás játék közben szigorúan tilos!
12. A szabályokat megszegőkkel szemben az üzemeltető a pálya azonnali elhagyása szankciót alkalmazhatja!

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
Aki a házirend bármely rendelkezését nem tartja be, vagy az abban foglalt tilalmakat megszegi vagy egyébként
megbotránkoztató magatartást tanúsít, anyagi kárt okoz, felszólítást követően az ügyvezető vagy megbízottja
kivezetettheti vagy hatósági közreműködéssel az M1 Fitness & Wellness területéről.
Az M1Fitness & Wellness házirendjét megsértő személy az M1 Fitness & Wellness területéről kitiltható.
Jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az
üzemeltető figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az Üzemeltető jogosult a
vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni.
Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szerv
segítségét kérni.
A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
A házirendet az Üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

HÁZIREND
SZAUNA ÉS WELLNESS HASZNÁLAT
1. A szaunákat és gözkabint az általános szaunázási szabályok szerint, mindenki csak és kizárólag saját
felelősségre veheti igénybe!
2. Papucs nem vihető be a szaunába és papucsban a szaunapadra ülni tilos!
3. A szaunába cipővel bemenni tilos!
4. A szaunában tilos a vendégekre kritikus megjegyzéseket tenni!
5. A szaunában étel és ital fogyasztása tilos!
6. A szaunákba – higiéniai okokból – megfelelő öltözet (fürdőruha vagy fürdőlepedő) és törölköző használata
kötelező!
7. A szaunákban az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható, amennyiben a bent tartózkodók
hozzájárulnak.
8. A szaunákba a használatához nem szükséges tárgyakat bevinni szigorúan tilos!
9. A wellness területén fokozott a csúszásveszély, fürdőpapucs használata javasolt.
10. A wellness szolgáltatások használata megtagadható a fertőző és lázas betegségben szenvedők, ittas és
kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer befolyása alatt állók, illetve a 14 év alatti személyek esetében.
11. A wellness részleg egész területén a törölköző vagy szauna lepedő használata kötelező, amelynek helyes
használatát a szaunamesterek ellenőrzik.
12. A gőzfürdőbe a papucshasználat megengedett!
13. Egészségügyi okokból a szaunába és a gőzfürdőbe, sportcipőt, egyéb lábbelit, újságot, könyvet,
műanyagpalackot, test- és szépségápoláshoz kapcsolódó tárgyakat, kozmetikumot, valamint saját illatanyagot
és egyéb a tűzvédelmi előírásoknak nem megfelelő vegyszert, bárminemű élelmiszert és elektronikai
szórakoztató eszközt bevinni szigorúan tilos!

HÁZIREND
A PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
1. A parkolóba a beléptető terminálon lévő gomb megnyomásával kérhető parkolójegy, vagy a fitneszteremben
érvényes bérletek terminálhoz történő érintésével lehet bejutni. A parkolóba való behajtás a parkolójegy
átvételekor a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.
2. A parkoló használata érvényes bérlet nélkül a mindenkor hatályos parkolási díj megfizetése mellett lehetséges!
3. A behajtás után jogosult a járművét a parkolóban a szabad helyre és kizárólag a felfestett burkolati jelek által
határolt parkolóhelyre leállítani.
4. A parkoló területén álló és haladó gépjárművekben, illetve annak tartalmában harmadik személy által okozott
károkért, veszteségekért, a gépjárműben elhelyezett tárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal!
5. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jogosultság ellenőrzésére. Az a vendég, aki jogosultságát igazolni
nem tudja, illetve annak hiányában veszi igénybe a fenntartott parkolóhelyet, annak a parkoló használatát az
Üzemeltető jogosult megtiltani.
6. Vendégeink részére egy darab fizetőautomata áll rendelkezésre.
7. A vendég köteles a parkolójegyet és a fizetési bizonylatot a kihajtásig megőrizni, a parkoló elhagyása ezzel
lehetséges, bérlet esetén pedig az érvényes fitness bérlettel. A parkolójegy elvesztése esetén a mindenkori
pótdíjat kell kifizetni! Úgyszintén pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után, amennyiben a parkolójegy
bármely módon oly mértékben sérült, rongálódott, hogy a belépési időpont nem állapítható meg egyértelműen.
A pótdíj összege napi 5.000 Ft.
8. A vendég köteles elhagyni a parkolót a fizető automatáknál történő fizetés után 10 percen belül!
9. A parkolóban a gyalogosok kötelesek figyelemmel közlekedni és körültekintően áthaladni a járművek
közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban.
10. A parkoló területén a KRESZ szabályai érvényesek.
11. Tilos a parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása.
12. A parkoló területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata.
13. A parkolóba tilos olyan jármű behajtása, amelynek üzemanyagtartályából gáz vagy olaj szivárog.
14. A parkolóba tilos bármilyen típusú tűzveszélyes anyag bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként
is, kivéve a gyári üzemanyagtartályban lévő üzemanyagot.
15. A parkolóban tilos a járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül, különösen vészkijáratok, ki- és
bejáratok előtti területeken.
16. Tilos a parkolóban leállított járműveken bármilyen szerviz munkákat végezni.
17. A parkolóban tilos rendszám nélküli járművet leállítani, vagy olyan járművet, amely a közlekedési előírásoknak
nem felel meg.
18. A parkolóban tilos szórólapot terjeszteni, illetve bármilyen egyéb kereskedelmi tevékenységet végezni.
19. A maximális sebesség a parkoló egész területén 5 km/óra, mely sebességet nem lehet átlépni!
20. Az Üzemeltetővel szemben a jármű vezetője felelős mindazon kárért, amelyet az általa vezetett gépkocsival
okozott! A parkolóban történő károkozás minden esetben rendőri intézkedést von maga után, illetve
jegyzőkönyv és baleseti bejelentő kerül kitöltésre az üzletvezetők által.
21. Amennyiben a vendég vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a parkoló
üzemeltetési rendjét, megszegi a Szabályzatot, veszélyezteti a parkoló biztonságát, az Üzemeltető jogosult
őt kiutasítani a parkolóból. Ha a kiutasítás eredménytelen, az Üzemeltető megteszi a szükséges bejelentést
az illetékes hatóságok irányába és intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló
biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásáról, nyilvános területre történő elszállíttatásáról a
szabálytalanságot előidéző vendég költségére.
22. A parkolást igénybe vevő köteles az általa más járműben, a parkolóban található gépészeti elemekben vagy
parkolás-technikai berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni a károsultnak. . Az ilyen jellegű eseteket
azonnal jelenteni kell az Üzemeltető személyzetének.
23. A parkoló kamerával megfigyelt terület, melyet a használó személy a parkolóba történő belépésével elfogad
és tudomásul vesz.

24. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában a magánszemélyek viselkedésére befolyást gyakorolni. Az Üzemeltető
nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért,
lopásért, betörésért, illetve bármilyen egyéb kárért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy
jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.
25. A szabálytalan (így különösen a felfestéssel kijelölt parkolóhelyen túlnyúló) parkolásról fényképes dokumentáció
készül, és 5.000 Ft összegű pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után, amely – utólagos értesítés mellett – a
vendég egyenlegére terhelendő.
26. Az M1 Fitness területén parkoló személygépkocsikért az Üzemeltető anyagi felelősséget nem vállal!
27. A kerékpároknak külön tároló helyek állnak rendelkezésre.
28. Amennyiben a parkolóban nem talál szabad helyet, úgy a terem melletti utcákban lehet megállni, ahol 18:00
óráig díjköteles a parkolás.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
Aki a házirend bármely rendelkezését nem tartja be, vagy az abban foglalt tilalmakat megszegi vagy egyébként
megbotránkoztató magatartást tanúsít, anyagi kárt okoz, felszólítást követően az ügyvezető vagy megbízottja
kivezetettheti vagy hatósági közreműködéssel az M1 Fitness & Wellness területéről.
Az M1Fitness & Wellness házirendjét megsértő személy az M1 Fitness & Wellness területéről kitiltható.
Jelen házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén az
üzemeltető figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az Üzemeltető jogosult a
vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni.
Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szerv
segítségét kérni.
A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
A házirendet az Üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

