
ALL INCLUSIVE BÉRLET FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT 

 

Felhasználási szabályzat a Szegedi Sport és Fürdők Kft. (6726 Szeged, Temesvári krt. 33., 

cégjegyzékszám: 06 09 002805), mint Szolgáltató által nyújtott All Inclusive bérlethez 

(továbbiakban Bérlet) kapcsolódó szolgáltatás megvásárlásához és igénybevételéhez. 

 

1. All Inclusive bérlet megvásárlásra bármely természetes, vagy jogi személy jogosult. 

 

Kedvezményes bérlet vásárlására az a természetes személy jogosult aki, 

• az érvényes magyar diákigazolvánnyal rendelkező diák, 

• sportegyesületi tagsági jogviszonnyal rendelkező sportoló, 

• 14 éves kor alatti éves bérletettel rendelkező gyermek szülője, mint kísérők. 

 

2. All Inclusive bérlettel a bérlet tulajdonosa (továbbiakban: Bérlettulajdonos) a Szegedi Sport és 

Fürdők Kft. összes sport- és fürdő alapszolgáltatásait igénybe veheti, így többek között az alábbi 

szolgáltatásokat: 

 

• sportuszodai szolgáltatások,  

• konditerem,  

• pályabérlés Kisstadionban,  

• fürdők strand- és wellness fürdőszolgáltatásai és szauna,  

• korcsolya,  

• BOSU ALL INCLUSIVE jelölésű csoportos órák.  

 

Az adott létesítményekben csoportos óra VAGY napijegy alapszolgáltatások vehetőek igénybe. 

 

3. Az All Inclusive bérlettel látogatható sportlétesítmények és szolgáltatások mindenkori és 

legfrissebb listája:  

 

• Városi Konditerem 

• Városi Konditerem BOSU Center 

• Városi Sportuszoda 

• Sziksósfürdő Strand és Kemping 

• Városi Műjégpálya 

• Kisstadion 

• Anna Fürdő  

A változás jogát az üzemeltető fenntartja, előzetesen jelzett karbantartási munkálatok miatt 

módosítás jogát fenntartja. 

 

4. A Bérlet tulajdonosa az Bérlettel egy nap korlátlan sportlétesítményt látogathat. Amennyiben 

napon belül több létesítményt kíván látogatni a bérlettulajdonos, akkor használnia kell a 

CHECK_OUT, azaz a kiléptető rendszert. Amennyiben a Bérlet tulajdonosa nem lép ki 

elektronikusan az adott létesítményből, úgy a következő létesítmény belépési pontja úgy fogja 

érzékelni, hogy még a másik létesítményben tartózkodik, ezért az automata beléptető kapu a 

belépést megtagadja, és jogosulatlan felhasználásnak minősíti a belépési szándékot. (A 

hamisítási és másolási lehetőségek kizárását célozza az intézkedés.) Amennyiben a kapu 



megtagadja a belépést, akkor TILOS átmászni a belépő kapun, vagy jogosulatlanul használni a 

létesítményt. A rendszer a nap végén minden esetleges „bennmaradt” azaz elektronikus 

CHECK_OUT nélkül kilépő vendéget kiléptet, így a következő nap már szabadon használhatja a 

bérletét a tulajdonosa. Tehát a bérlet tulajdonos egy nap akár több létesítmény több 

szolgáltatását is igénybe veheti (pl. reggel úszás a Városi Sportuszodában, délután wellness az 

Anna Fürdőben, este korcsolyázás a Városi Műjégpályán), ha használja a CHECK_OUT pontokat a 

kiléptetéskor. 

 

5. A létesítmény által a belépési díjon felül biztosított egyéb szolgáltatások,  extra szolgáltatás  díját  

(pl. kötelező törölköző, kölcsönzés, korcsolyabérlés, Sziksósfürdő Szabadidőközpont Sziki Water 

Play pályája, terembérlés, gyógyászati szolgáltatás, áruvásárlás, egyéb szolgáltatás stb) 

Bérlettulajdonos saját költségére köteles külön megfizetni 

 

6. A sportlétesítmények használatával kapcsolatban a Bérlet tulajdonosa tudomásul veszi, hogy a 

sportszolgáltatás csak az All Inclusive bérlet plasztikkártyával vehető igénybe, az All Inclusive 

bérlet plasztikkártya hiányában a sportlétesítmények megtagadják a Bérlettulajdonos 

beléptetését. 

 

7. Sportlétesítménybe történő belépés menete: kártya esetén a beléptetések a jegypénztáraknál 

elhelyezett olvasónál vagy a pénztárosnál bemutatással és leolvasással. Bérlettulajdonos All 

Inclusive bérlet plasztikkártyájáért felelősséget vállal, azt kizárólag beléptetéskor adja ki a 

tulajdonából. A sportszolgáltatás igénybevételének ideje alatt, valamint az azon kívüli 

időszakban a sportlétesítményben nem hagyja ott kártyáját sem letétként, sem egyéb célra. 

 

8. Az All Inclusive bérlet plasztikkártya a bérletigénylő lapon vagy a portal.szegedsport.hu 

felületen vásárláskor megjelölt személy nevére szól, az másra át nem ruházható. 

 

9. A plasztikkártya bérletek a megadott elérhetőségekre küldött tájékoztató szerint vehetőek át a 

Szolgáltató által megjelölt helyszínen.  

 

10. Az All Inclusive bérlet plasztikkártyával csak a portal.szegedsport.hu felületen vagy a 

bérletigénylő adatlapon megjelölt személy veheti igénybe az adott létesítmény szolgáltatásait, 

miután a Szolgáltató Elektronikus Beléptető Rendszere, vagy egyéb, személyazonosításra 

alkalmas rendszere a Bérlettulajdonost azonosította és belépését engedélyezte. 

 

11. A Bérlettulajdonos nem használhatja az All Inclusive bérlet plasztikkártyát az eredetileg 

meghatározottól eltérő célokra, azt nem adhatja át használatra másik személynek, s bárminemű 
visszaélés esetén - jogosulatlan használat, hamis adatok megadása, hamis aláírás, szerződés 

kijátszása - a Bérlettulajdonos köteles az általa okozott kárt a Megbízottnak vagy a további 

érintett harmadik félnek megtéríteni. Szolgáltató ebben az esetben jogosult az All Inclusive 

bérlet plasztikkártya azonnali letiltására.  

 

12. A Bérlettulajdonos a létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe, a házirendet betartja. A 

sportolás közben keletkezett balesetekért a Megbízottat felelősség nem terheli. Amennyiben a 

Bérlettulajdonos az adott létesítmény házirendjét nem tartja be, ott esetleg anyagi vagy egyéb 

kárt okoz, azért teljes mértékben a Bérlettulajdonost terheli az anyagi felelősség, továbbá tőle az 

Bérlettulajdonos használat megvonható. A létesítmények házirendje megtekinthető a 

létesítményekben kihelyezve, valamint a szegedsport.hu oldalon. 

 

13. Jelen Szabályzat 2019. október 1-től hatályos és érvényes, magyar nyelven készült. 

 



  



1. sz. melléklet 

 

 


