
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola  

 MŰFÜVES SPORTPÁLYA HASZNÁLATI 
SZABÁLYZATA 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
 

 
A sportpálya címe:   3900 Szerencs, Rákóczi Zsigmond tér 1.sz. 

A sportpálya ismérvei: 

1. 20x40 méteres, mesterséges világítással ellátott műfüves sportpálya 

2. 50 mm-es szálhosszúságú műfű szőnyeg 

3. Két darab 200x300 cm-es kézilabda kapu hálóval 

4. Labdafogó háló 13x13 cm-es lyukosztással 

5. Pályát körülvevő 3 méter magas focipalánk 

6. 4 db 400 W-os fényvető esti megvilágításhoz 

 
7. A pályához öltöző és mosdó nem épült. Sportrendezvények, sportegyesületi 

edzések alkalmával - az általános iskola igazgatójának engedélyével - az iskola 
öltözője, mosdója vehető igénybe. 

8. A műfüves sportpálya a Tiszáninneni Református Egyházkerület  tulajdonában lévő 
közintézmény. A pálya használóira, a pálya területén tartózkodó vendégekre, a 
műfüves sportpálya használati szabályzata, valamint az iskola szabályzata (SZMSZ, 
Házirend) vonatkoznak. A pálya, valamint az öltöző használatáért használói, bérlői, 
teljes anyagi felelősséggel tartoznak. 

Ha rongálás, meghibásodás történt, azt a bekövetkezése után, a pálya használatért 
felelősének, gondnokának, tulajdonosának azonnal jelenteni kell. 

9. A műfüves sportpálya nyitására-zárására jogosult, kulccsal ellátott 
intézmények felsorolása: 

- Általános iskola porta 

- Általános Iskola gondnok 

A sportpálya használatának díjszabása: 

1. Díjmentesen használhatja: 

- A Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  tanulói oktatási napokon, tanórák és 

sportszakkörök alkalmával 

 
2. A műfüves sportpálya használati díja 4 000 Ft/óra  
3. világítás esetén: 5 000 Ft/óra 

A műfüves sportpálya nyitvatartási rendje: 



- március 01-től április 30-ig 8:00-19:00 

- május 01-től augusztus 31-ig 7:00-22:00 

- szeptember 01-től november 30-ig 8:00-21:00 

- december 01-től február 28-ig zárva X 

A műfüves sportpálya hóban, illetve fagyban nem használható! 

A műfüves sportpályát  Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a pályabérlés koordinátorától lehet 
bérelni.  

Elérhetősége gondnok: Tímárné Zilahi Zita :   06/70-4698962 vagy az iskola 
honlapján található műfűves pálya fül alatt  

A pályahasználati elsőbbséget élvezők – úm. iskola,  sportegyesület a pálya tulajdonosával 
egyeztetett, előre meghatározott, tervezett használati időpontjait a pálya jól látható 
helyén ki kell függeszteni. 

A műfüves sportpályát az elsőbbséget élvezők használati idején kívül bárki használhatja, aki 
az időpontot előre lekötötte, valamint a bérleti díjat előzőleg befizette. Befizetés történhet 
készpénzben a Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában  a 

pénztári órákban, - hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, 9-12 és 13-15 óra között – 

valamint  banki átutalással a következők szerint: 

Kedvezményezett: Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Számlaszám: 10400322-50526766-727221002 
Megjegyzés rovatba: Pályahasználati díj,és név 

A műfüves sportpályán sportrendezvényt szervezni – beleértve a kedvezményezettek 
körét is - kizárólag a tulajdonossal történt egyeztetés után, annak tudtával és 
hozzájárulásával lehet.  Az iskolai rendezvények mindenkor prioritást élveznek. 

 

 
Szabályok a pálya használatához: 

- A pályát használni csak saját felelősségre, nyitvatartási időben lehet. 

- A pálya területén lévők e szabályzatot magukra nézve kötelezőnek ismerik 
el, és kötelesek a szabályzat előírásait maradéktalanul betartani. 

- Az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, sportsérülésekért a pálya 
üzemeltetője nem vonható felelősségre. 

- A műfüves pálya területén tartózkodóknak mindenkor ügyelniük kell a pálya 
megóvására, a környezet tisztán tartására. 

- A pályán oda funkcionálisan nem illő, kárt okozható sporteszközök, úm. pl. 
kerékpár, görkorcsolya, gördeszka, stb. nem használható. 

- A műfüves sportpályára kizárólag tiszta, a helyszínen felvett, műfűre 

alkalmas sportcipőben, úm. műfüves pályacipő, terem- vagy tornacipővel 



lehet rámenni. TILOS A GUMISTOPLIS ÉS AZ ÉLES STOPLIS CIPŐ HASZNÁLATA! 

- A pálya nem rendeltetésszerű használatával okozott kárt a 

károkozónak - kiskorú gyermek esetén a szülőnek - meg kell 
térítenie! 

- A műfüves pálya területén TILOS DOHÁNYOZNI, ALKOHOLT, DROGOT, 
EGYÉB MÁS BÓDÍTÓ TARTALMÚ SZERT FOGYASZTANI! 

- Tilos a pálya területén enni, inni, rágógumizni, azt eldobni! (Ide értve a 
szotyola,popkorn és tökmagfogyasztást is!) 

- A pálya területére tilos háziállatot bevinni! 

- Tilos a pálya területén, illetve annak közvetlen közelében 

petárdázni. 

- A futball labda nem tartozéka a pályának. A játékszert a bérlőnek kell 
biztosítania. 

- A műfüves sportpályát - annak rendeltetésszerű használatának betartásával 
- az iskola tanulói tanári felügyelettel használhatják. A pályát testnevelés 
órákon, iskolai sportköri foglalkozásokon, valamint a napközi ideje alatt és 
egyéb tanórán kívüli iskolai foglalkozásokon a tanulók a nevelőtanár 
kíséretében és annak felügyeletével vehetik igénybe. 

- a műfűves pálya kamerával felszerelt. 

AKI NEM TARTJA BE A MŰFÜVES SPORTPÁLYA HASZNÁLATI RENDJÉT, A 
HASZNÁLATTÓL IDŐLEGESEN, VAGY SÚLYOS ESETBEN VÉGLGESEN ELTILTHATÓ, 
A PÁLYA TERÜLETÉRŐL KITILTHATÓ! 

 
Baleset esetén  a   104 telefonszámon a mentőket kell értesíteni.  
 
Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a műfüves pálya, tartós, kulturált, szép 
állapotának, tisztaságának és mindenkori rendjének fenntartásához! Minden kedves 
vendégünknek jó sportolást, szurkolást, pihenést, kikapcsolódást kíván a Szerencsi Rákóczi 
Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola   
 
 
 
 
 
 
 

Szerencs 2022. május 11. 

 

…………………………………………. 

Ráczné Váradi Éva  
igazgató 

 


