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HÁZIREND
az intézeti tornaterem használatához
Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy az OORI teljes területe egészségügyi
intézménynek minősül, ezért mindenki köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy az a
folyamatos betegellátás rendjét ne zavarja.
Az aktuális órarend a tornaterem bejáratánál kifüggesztésre kerül. Kérjük, hogy
szíveskedjenek azt mindig figyelemmel kísérni.
1.) Általános szabályok
A tornatermet az Intézetben kezelés alatt álló járó- és fekvőbetegek orvosi indikáció alapján,
terápiás időben, szakszemélyzet felügyelete mellett egyéni vagy csoportos foglalkozás
keretében vehetik igénybe.
Más harmadik személy (vendég) a tornatermet az Intézettel kötött megállapodás alapján, az
abban foglalt feltételek szerint, vagy egyedi intézeti engedély birtokában, saját felelősségre
veheti igénybe.
A tornateremben csak nyitvatartási időben lehet tartózkodni, mely az alábbiak szerint alakul:
Hétfő - Vasárnap:

06.00 – 21.00

Aki a tornaterem házirendjét megsérti, a tornaterem területéről azonnal eltávolíttatható, és az
okozott kár megtérítésére kötelezhető.
14 év alatti gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a tornaterem területén.
2.) Vendégekre vonatkozó szabályok
A tornatermet igénybe vevő vendégek jogosultak a tornateremhez tartozó öltöző és vizesblokk
használatára azzal, hogy az öltözőben elhelyezett értéktárgyakért az Intézet felelősséget nem
vállal – kivéve a felek közötti eltérő írásos megállapodást.
A tornaterem kulcsait az intézeti diszpécsernél kell felvenni a foglalkozás előtt, majd a
foglalkozás végén a tornaterem ajtajának zárását követően ugyanott kell leadni. A diszpécser
kulcsnyilvántartást vezet a felvett és leadott kulcsokról, a felvétel időpontjáról és a felvevő
személyéről.
A tornatermet igénybe vevő vendégeknek az Intézet területére történő behajtására és
parkolására az Intézetben mindenkor hatályos behajtási és parkolási szabályzatok megfelelően
irányadók. A részletszabályokról a portán szolgálatot teljesítő munkatárstól kérhető
felvilágosítás.
A vendégek a tornaterem első igénybevétele előtt a sportterápia vezetőjétől, vagy az általa
kijelölt személytől részletes tájékoztatást kapnak a tornateremben elhelyezett eszközök
mozgatásával kapcsolatos előírásokról, valamint az elektromos kapcsolószekrény
használatáról.

A vendégek a tornatermet a használat után tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban kötelesek elhagyni, az eszközöket kötelesek az eredeti helyükre visszaállítani.
Kötelesek a nyílászárók zárt állapotáról és a lámpák lekapcsolásáról távozás előtt
meggyőződni.
A tornatermi eszközöket csak a sportterápia munkatársának jelenlétében, és felügyelete
mellett, iránymutatásai szerint lehet használni.
A tornateremben csak a sportrendezvény résztvevője és az edző lehet jelen, nézők csak külön
intézeti engedéllyel látogathatják a termet.
A sportfoglalkozás alkalmával felmerülő műszaki meghibásodás vagy egyéb probléma esetén
értesíteni kell az intézeti diszpécsert. Rövid telefonos kódja: 1111
Hirtelen rosszullét, újraélesztés szüksége esetén az intézeti reanimációs team értesítendő.
Rövid telefonos kódja: 8888
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