
 

 

 

 

SUN CITY SZABADIDŐ- ÉS VÍZISPORT CENTRUM  

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

 

1. A jegypénztár mellett jól látható helyen kifüggesztett érvényes árlistában megjelölt belépőjegy megváltása 
jogosít fel a Sun City Szabadidő- és Vízisport Centrum területére történő belépésre és a szolgáltatások 
igénybevételére.  

 

2. A jegypénztárnál kapott karszalag viselése a Sun City Szabadidő- és Vízisport Centrum területén tartózkodás 
ideje alatt kötelező.  

 

3. A Sun City Szabadidő- és Vízisport Centrum területére állatot bevinni tilos! 
 

4. A Sun City Szabadidő- és Vízisport Centrum területén található létesítményeket, ingyenes vagy bérelhető 
sporteszközöket mindenki saját felelősségére veheti igénybe, az Üzemeltető kártérítési felelősségét kizárja.  

 

A szabadidő tartalmas eltöltését biztosító gyermek játszóeszközöket (pl.: kalandvár, kalózhajó) és sarazót 

mindenki saját vagy kiskorúak esetében a törvényes képviselő, gyám vagy kísérő felelősségére veheti 

igénybe. 

 

5. A Sun City Szabadidő- és Vízisport Centrum területén elhagyott vagy ellopott tárgyakért az Üzemeltető 
felelősséget nem vállal.  

 

6. A vendégek fürdés céljára kizárólag a fürdőhelyként kijelölt tavat használhatják. A tó használata kizárólag 
úszni tudó vendégek számára javasolt. Úszni nem, vagy gyengén tudók kizárólag úszni tudó felügyelete 
mellett vehetik igénybe a fürdőtavat.  

 

7. A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni tilos! 
 

8. A szabadidőpark területén tilos szemetelni, köveket dobálni és a környezetet szennyezni! 
 

9. A szabadidőpark területén nyílt láng használata tilos, dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyen szabad! 
 

10. A vendégek csak a kijelölt sétányokon közlekedhetnek, kiskorúak csak nagykorú kíséretében és felelősségére 
tartózkodhatnak a park teljes területén.  

 



 

 

11. Viharos, villámtevékenységgel járó időjárási körülmények esetén az Üzemeltető jogosult a fürdőtó 
használatát a vendégek biztonsága érdekében megtiltani és a szabadidőparkot a hivatalos nyitvatartási 
időtől eltérően üzemeltetni.  

 

ZÁRT JETSKI PÁLYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

1. A belépőjegy megvásárlásával a zárt jetski pályát használók tudomásul veszik az Üzemeltető üzemeltetési 
szabályzatában és a használati szabályzatban rögzítetteket, melyek hatálya kiterjed az Üzemeltető által 
működtetett zárt kijelölésű jetski pályára, annak víz-, és partterületére. A szabályzat személyi hatálya kiterjed 
a zárt pályát közvetlenül vagy közvetve használó személyekre. A zárt pályát használók kötelesek a jetskizés 
szabályait és az üzemeltetési szabályzatban megállapított használati szabályokat megtartani. A jetski 
vezetője köteles arról gondoskodni, hogy a használati szabályzat szabályait a járműven tartózkodó, zárt 
pályát használó valamennyi személy betartsa.  

 

2. A zárt pályát igénybe venni kívánó vendég a központi jegypénztárnál köteles a zárt pályadíjat a 
pályahasználati díjszabásnak megfelelően megfizetni.  

 

3. A zárt pálya területét normál üzemben 4 db 65 kW-s és 1 db. 100 kW-s sporteszköz használhatja egyidőben. 
A jetskiknek távleállításra alkalmasnak kell lenniük. Esetleges bemutató esetén egyidejűleg 16 sporteszköz 
engedhető be a zárt pályára képzett vezetőkkel.   

 

4. A zárt pályát igénybe vevő vendég a jegypénztárnál történő beléptetést követően a zárt pálya vezetőjénél 
köteles jelentkezni. A jelentkezési kötelezettség teljesítésével egy időben kell a jetski vezetőjének az egyéb 
szolgáltatások igénybevételét megjelölnie.  

 

5. A zárt pályán a jetskik csak a részükre az üzemeltető által kijelölt vízterületen köthetnek ki, vesztegelhetnek, 
illetve tartózkodhatnak.  

 

6. A jetski szakszerű sólyázásáról, biztonságáról annak vezetője vagy üzemeltetője folyamatosan gondoskodni 
köteles.  

 

7. A zárt pályán jetski vezetését oktatni és gyakorolni csak a zárt pálya Üzemeltetőjének engedélye alapján, az 
arra kijelölt helyen szabad.  

 

8. A zárt pálya vízterületén egyéb vízi sporteszközt vagy úszóeszközt elhelyezni, azzal közlekedni tilos.  
 

9. A jetski pálya Üzemeltetője üzembiztonsági okokból intézkedhet a pályát használók rendkívüli szabályzásáról 
(pl.: vészhelyzetben sporteszközök, személyek eltávolításáról). Az Üzemeltető megtilthatja az olyan 
jetskiknek a pálya igénybevételét illetve pályán történő tartózkodását, amelynek vezetője és a jetskin 
tartózkodó más személy a szabályzat előírásait megszegte, vagy vezetője a zárt pálya használati díját 
felszólításra sem fizette meg.  

 



 

 

10. Ha a jetskin az előírt azonosító jelek nincsenek feltüntetve, vagy azt a zárt pálya üzemeltetőjének engedély 
nélkül sólyázták be, vagy tárolják a zárt pálya területén, az Üzemeltető jogosult a tartózkodást (tárolást) 
megtiltani, illetve a tulajdonos terhére a jetskit előzetes felszólítás után eltávolítani.  

 

11. A zárt pálya Üzemeltetőjének alkalmazásában lévő személyzet jogosult és egyben köteles betartatni a zárt 
pályán tartózkodókkal az Üzemeltetési és Használati Szabályzatban meghatározott szabályokat.  

 

12. A zárt pályahely területén a jetskik vezetői a haladási sebességet kötelesek a Hajózási Szabályzat szerint 
biztosítani úgy, hogy 30 méternél jobban egymást ne közelítsék meg.  

 

13. Az Üzemeltető a zárt pályát használó jetskik részére őrzést nem biztosít. A jetskiken, vontató eszközökön és 
azok tartozékain bármilyen okból keletkező károkért (lopás, rongálás, süllyedés, tűzkár, viharkár, stb.) 
kártérítést nem fizet.  

 

14. Aki az Üzemeltetési és Használati Szabályzatban felsorolt szabályok megszegésével veszélyeztetést, kárt vagy 
környezetszennyezést okoz közvetlen felelősséggel tartozik és felel az általa okozott károkért.  

 

15. A zárt pálya műtárgyaiban, berendezéseiben, eszközeiben, továbbá harmadik személy tulajdonában 
keletkezett kárt, valamint a kárelhárítás költségeit a káresemény bekövetkezéséért felelős személyek 
kötelesek megtéríteni.  

 

16. Ha a zárt pálya használata közben a vezető vagy a járművén tartózkodó bármely személy kárt okoz, a jetski 
vezetője köteles azt a pálya Üzemeltetőjének, illetve a képviseletében intézkedésre jogosult képviselőjének 
haladéktalanul bejelenteni. A jetskit használó vezetők a belépőjegy illetve pályahasználati jegy megváltásával 
tudomásul veszik, hogy minden önmagának, vagy harmadik félnek okozott kárért a járművezetője tartozik 
felelősséggel. Tudomásul veszi továbbá, hogy a nem rendeltetésszerű, előírás szerinti pályahasználat esetén 
a vendégek által önmaguknak, vagy harmadik félnek okozott vagyoni vagy nem vagyoni kár esetén az 
Üzemeltető a felelősségét kizárja, felelősségre nem vonható. 

 

17. Jetskivel éjszaka, továbbá korlátozott látási viszonyok között tilos a tó területén közlekedni! 
 

18. A jetskit kölcsönző személy a jetski használata során köteles mentőmellény használatára.  
 

19. Jetskit alkohol, drog vagy az eszköz biztonságos használatát hátrányosan befolyásoló gyógyszer hatása alatt 
használni szigorúan tilos! 

 

20. Jetski használatából eredő károkért az Üzemeltető a felelősségét kizárja. 
 

21. Viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági okokból lezárásra kerül. 
 

 



 

 

MAGASLATI KÖTÉLPÁLYA HASZNÁLATI SZABÁLYZAT 

 

1. A magaslati kötélpálya – továbbiakban: kalandpark – területére engedély nélkül belépni szigorúan tilos!  
 

2. A kalandparkot mindenki a saját felelősségére használja és a használat előtt az erre vonatkozó nyilatkozatot 
köteles aláírni. 18 év alattiak a kalandparkot a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, gyám vagy az általuk 
kísérettel megbízott nagykorú kísérő írásos hozzájárulása esetén használhatják.  

 

A belépőjegy megvásárlásával, illetve a felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával a kalandparkot igénybe vevő 

vendégek tudomásul veszik, hogy a nem rendeltetésszerű, előírás szerinti pálya- és felszereléshasználat 

esetén a vendégek által önmaguknak, vagy harmadik félnek okozott vagyoni vagy nem vagyoni kár esetén az 

Üzemeltető a felelősségét kizárja, felelősségre nem vonható. 

 

3. A kalandpark gyerekpályái 150 cm testmagasságig, míg a felnőtt pályái 150 cm testmagasságtól 
használhatók.  

 

4. A nagykorú vendégek a belépőjegy megvásárlásával, míg a kiskorúak a hozzájáruló nyilatkozat szülő, gyám 
vagy kísérő általi aláírásával feltétel nélkül elfogadják és tudomásul veszik a Sun City Szabadidő- és Vízisport 
Centrum területén található kalandpark használati szabályait, melyeket önmagukra kötelező érvényűnek 
tekintenek.  

 

5. A kalandparkba belépőjegyet megfizetők jogosulttá válnak az Üzemeltető által biztosított biztonsági 
védőfelszerelések használatára és azok egyéni használatára vonatkozó oktatásra és a kalandpark használata 
során szakképzett segítők (animátorok) állandó figyelme alatt állnak.  

 

6. Minden résztvevő számára korosztálytól és tudásszinttől függetlenül kötelező a biztonsági eszközök 
biztonságos használatának elsajátítására irányuló gyakorló képzésen történő részvétel és a biztonsági 
szabályok elsajátítása. 

 

7. A magaslati kötélpályákra a vendég csak és kizárólag a biztonságtechnikai eszközök megfelelő kezelésének 
elsajátítása után mehet.  

 

8. A biztonsági előírások szigorúak és az európai szabványokhoz igazodnak. A kalandpark területén kizárólag a 
Sun City Szabadidő- és Vízisport Centrum által biztosított és az Üzemeltető által alkalmazott animátorok által 
feladott egyéni védőfelszerelés használható, úgy mint beülők, sisakok, kötelek, kantárak, karabinerek, csigák. 
A biztonsági felszerelés használata a pályákon való tartózkodás teljes ideje alatt mindenki számára kötelező! 
Amennyiben a felszerelés meglazul, vagy a vendég bármely más eltérést észlel, azt azonnal jelezni köteles az 
animátornak.  

 

A vendég részére egyénileg juttatott biztonsági felszerelések egymásnak kölcsön nem adhatóak és egymással 

az egyéni biztonság érdekében el nem cserélhetőek.  



 

 

 

9. Biztonsági felszerelésben szigorúan tilos elhagyni a kalandpark területét, a biztonsági felszerelést a pályák 
befejezése után minden esetben hiánytalanul az animátor részére vissza kell szolgáltatni. Minden a vendég 
által elvesztett és a rendeltetésellenes használat által sérült eszköz ellenértékét az Üzemeltető részére meg 
kell fizetni. Az eszközök nem rendeltetésszerű használatából, valamint azok elvesztéséből eredő kár a 
felszerelések használóját terheli.  

 

10. Fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk a biztonságtechnikai szempontból alkalmatlan személyeknek a 
kalandpark használatát. A gyakorló pályán lévő elemek használatát az oktatók értékelik és döntenek a 
vendég pályahasználati alkalmasságáról (a kalandpark használatának biztonságtechnikai szempontból 
történő megtagadása esetén a részvételi díjat a vendég részére visszafizetjük).  
 

A kalandparkot alkohol, drog vagy a létesítmény biztonságos használatát hátrányosan befolyásoló gyógyszer 

hatása alatt használni szigorúan tilos! 

 

11. A kalandpark használata előtt a ruházatot el kell rendezni, sálat, egyéb kilógó ruhadarabot viselni nem 
szabad. Lehetőség szerint testre simuló sportruházatot kell viselni, amely a szabad mozgásban nem 
akadályoz. Ajánlott a zárt edzőcipő; a szandál, papucs nem alkalmas a kötélpályán való biztonságos 
részvételre.  Piercingeket ruhával, vagy ragtapasszal le kell fedni. A hosszú hajat össze kell fogni és az 
ékszereket le kell venni. A zsebeket az azokban található tárgyak kiesésének elkerülése érdekében ki kell 
üríteni.  

 

12. A magaslati kötélpályára lépés előtt a vendég köteles az animátornak jelezni a pálya megkezdését.  
 

13. A folyamatos biztonság érdekében a karabinert állandóan biztosító drótkötélhez kell kapcsolni. Biztosítás 
nélkül tartózkodni tilos és életveszélyes a pályán!   
A résztvevők a biztonsági előírások betartásáért felelősséggel tartoznak. 

 

14. A lecsúszó kötél alá belépni és a csigát a lecsúszó kötélre feltenni csak akkor lehet, ha az előző csúszó 
személy már leérkezve megállt. A lecsúszó pályákon a csúszás abban az esetben kezdhető meg, ha a vendég 
meggyőződött arról, hogy a lecsúszó pálya szabad. Nekifutásból, ugrásból kezdeni a lecsúszást szigorúan 
tilos! Lecsúszás esetén csak annak hevederét, vagy a lecsúszó csiga házát szabad fogni! A csiga elé a 
drótkötélre ráfogni szigorúan tilos! 

 

15. Amennyiben a csiga az akadályhoz nem szükséges, így a vendég azt nem használja, abban az esetben a 
beülőhöz kell kapcsolni annak karabinerével.  

 

16. A felszerelésekbe beleugrani, a biztosító kötél szintje fölé mászni szigorúan tilos! A biztosító karabiner 
vállmagasság alá nem kerülhet.  

 

17. A pályán menetiránnyal szemben elindulni, a pályáról leugrani szigorúan tilos!  
 



 

 

18. Az animátorok jogosultak megtiltatni a pályahasználatot minden veszélyesen viselkedő vendégnek, aki 
veszélyezteti a saját és mások biztonságát.  

 

19. Akadályonként maximum egy fő, platformonként maximum két fő résztvevő tartózkodhat egyidőben. A 
biztonsági távolságot minden esetben be kell tartani. 

 

20. Probléma (ijedség, rosszullét, fáradtság, sérülés) esetén azt jelezni kell az animátoroknak, akik gondoskodnak 
a vendég biztonságos lehozataláról.  

 

21. Az animátoroknak bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalva joguk van a kalandpark üzemelését 
félbeszakítani vagy leállítani.  

 

22. Esős, szeles, viharos időjárási körülmények esetén a pálya biztonsági okokból lezárásra kerül. 
 


