Bérleti Szerződés
amely létrejött,
egy részről mint Bérbeadó:
név: Pilisjászfalu Sportegyesület
cím: 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.
adószám: 18733413-1-13
bankszámlaszám: 58600513-11238759-00000000
képviselő neve: Csíki-Magyarosi István
kapcsolattartó neve, tel.száma:……………………………………………………......................
más részről, mint Bérlő:
név: ……………………………………………………………………………………………...
cím:………………………………………………………………………………………………
szem.ig.sz./ adószám:……………………………………………………………………………
kapcsolattartó neve, tel.száma:……………………………………………………......................
között a keltezés szerinti napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. A szerződés tárgya
A Pilisjászfalu Sportegyesület kezelésében lévő, a Pilisjászfalui Dózsa György Általános Iskola
mögötti területen található műfüves pálya bérbeadása,
2. Bérbeadás idősávja (Bérlő által választott dátumok, időpontok, tartam):

3. Bérbeadó kötelezettségei
- A Bérbeadó garantálja a műfüves pálya használatát a sportolók számára.
- Vállalja továbbá, hogy a fent meghatározott időszakban a Bérlő előzetes hozzájárulása
nélkül harmadik személynek a pályát nem adja bérbe.
- Amennyiben egyik félnek sem felróható okból marad el egy foglalkozás, a Bérbeadó
köteles a pályahasználat szabad idősávjában más időpontot biztosítani a Bérlő számára.
- A műfüves pálya bérlési ideje 60 perc/ alkalom.
- A sportpályán őrizetlenül hagyott tárgyakért a Bérbeadó nem tartozik felelősséggel.
4. Bérlő kötelezettségei
- A Bérlő köteles legalább 3 munkanappal előre jelezni a Bérbeadónak, ha valamely előre
lefoglalt időpontot nem tud igénybe venni. Ebben az esetben a Bérbeadóval egyeztetve
közösen meghatározzák a csereidőpontot. Az időben történt lemondás hiányában a
Bérlőnek csereidőpont igénye nem lehet, a Bérbeadó teljesítettnek tekinti a korábban
lefoglalt időpontot.
- Bérlőt teljes kártérítési felelősség terheli a bérleti időszak alatt keletkezett, általa,
sportolói vagy a sportolók hozzátartozói által okozott bármely kár tekintetében, beleértve
a harmadik személynek okozott kárt is. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti időszak
alatt végzett tevékenységéért a Bérbeadót semminemű felelősség nem terheli.
- Bérlő további kötelezettsége a házirend betartása és betartatása. A Házirend a szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
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- Szélsőséges időjárási viszonyok esetén (pl.erős szél, hóvihar) a sportpálya megbízott
személyzetének felszólítására a pályát el kell hagyni!
- A pályára lépés feltétele a tiszta ill. váltócipő, a műfű használatához teremcipő vagy
salakcipő szükséges.
- A pályát egyidejűleg labdarúgásra maximum 12 fő használhatja, ez alól kivétel, ha nem
labdajátékra veszik igénybe a pályát.
5. Szolgáltatás díja
Műfüves pálya
Ft
1.000,- Ft *
30.000,- Ft

H-P: 16.00-22.00
Sz-V: egész nap
1 alkalom/óra/fő
Heti 1x2 óra bérlet/hó

* - Minimum fizetendő összeg 4.000 Ft, ha 4 főnél kevesebben veszik igénybe a pályát6. Fizetési feltételek
A Bérlő a szolgáltatás díját
- alkalmankénti bérlés esetén alkalmanként, a kiállított számla alapján átutalással
teljesíti a Sportegyesület bankszámlaszámára;
- időszakos bérlet esetén havonta, a kiállított számla alapján átutalással teljesíti a
Sportegyesület bankszámlaszámára.
Jelen szerződés két példányban készült, a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírásukkal érvényesítik.

Budapest, 2020. …………………
Bérbeadó:

Bérlő:

……………………………………………..

……………………………………………

Mellékletek:
1. Házirend
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1. sz. melléklet
HÁZIREND

1. A létesítmény berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően
szabad használni.
2. A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja.
3. A sporttelep teljes területén a dohányzás tilos!
4. A pálya területén hagyott tárgyakért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
5. A műfüves pálya igénybevétele csak a program (edzés, mérkőzés, pályabérlés)
lebonyolításáért felelős személy jelenlétében engedélyezett.
6. A műfüves pálya használata csak gumi stoplis cipővel vagy műanyag talpú cipővel
megengedett. Fém talpú és szegecsű cipő használata tilos!
7. A pályán dohányozni, gyúlékony anyagot, üveget bevinni, rágógumit eldobni,
szemetelni, ételt és szeszesitalt fogyasztani szigorúan tilos!
8. A sporttevékenységek után összegyűlt szemetet az arra a célra kijelölt szeméttárolóban
a pályán kívül kell elhelyezni.
9. A pályához tartozó elektromos berendezések, kapcsolók kezelését kizárólag az arra
kijelölt kompetens személy végezheti
10. Minden okozott kárt a gondnoknak vagy az üzemeltetőnek jelenteni kell. A nem
rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden esetben meg kell téríteni.
11. Aki a létesítményre vonatkozó rendszabályokat megszegi, illetve nem tartja be, a
sporttelep használatától eltiltható!

