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Sípályán való tartózkodás, viselkedés: 

A sífelvonó jegy megvásárlásával, illetve a sípályán 

való tartózkodással vendégeink házirendünket 

elfogadják és tudomásul veszik. 

A sífelvonókat használni csak érvényes sífelvonó 

jeggyel lehet. 

A síterület használói kötelesek a síelés 10 

alapszabályát, vagyis a síkreszt betartani. 

A Bánkúti Síklub vendégei kötelesek segítséget 

nyújtani és azonnal értesíteni a személyzetet baleset 

esetén. 

A felvonót rendeltetésszerűen kell használni, a 
felvonókezelők kéréseinek, utasításainak eleget kell 

tenni. 

A Bükk természeti állapotának megőrzése érdekében 
a környezet rongálása, a szemetelés szigorúan tilos! 

A sípályákon szánkózni, baleset-veszélyessége miatt 

szigorúan tilos! 

Sífelszerelésért és őrizetlenül hagyott értékekért nem 

vállalunk felelősséget.  



A síjegy megvásárlásával vagy az oktatásra való 

beiratkozással, tudomásul veszik és elfogadják, hogy 

vendégeinkről a sípályán és környékén, képi és videó 

felvételek készülhetnek, amiket marketing célokra a 

Bánkúti Síklub felhasználhat. 

Minden szolgáltatásunk, a mindenkori árlistában 

szerepel. 

 

Sífelvonó használati utasítása: 

A sífelvonó használata síelni tudást követel meg! 

Az utasnak érvényes jeggyel kell rendelkeznie. 

Egy vonszolón (tolókaron) csak egy személy utazhat. 

7 év, ill. 25 kg súly alatti személy a sífelvonót nem 

használhatja 

7-10 év közötti korú gyerek szállítása csak egy rájuk 

felügyelő személy felelőségvállalása mellett történhet. 
E személynek 16 év felettinek kell lennie. 

Gyermek vontatása és más módon történő szállítása 
tilos! 

Ittas és tudat módosító szerek hatása alatt álló 

személy, a felvonót NEM használhatja! 

Be és kiszállni csak a kiépített helyen szabad. 

 

 



Nyitvatartás: 

A Bánkúti Síklub nyitvatartása az időjárás függvénye, 

személyzetünkkel teljes erővel azon dolgozunk, hogy 
minden lehetséges alkalmat kihasználjunk a 

nyitvatartásra, ugyanakkor a Bánkúti Síklub nem vállal 

felelősséget az időjárásból fakadó változékony 
nyitvatartásért. 

A Bánkúti Síklub nem vállal felelősséget a síelhető 
pályaszakasz hossza, annak minősége és a sorban 
állási idő hossza miatt. 

 

Ruházat és védőöltözet műanyagpályán és havon 

Kesztyű és bukósisak viselése kötelező 14 éves kor 

alatt, mivel így elkerülhető a kéz lehorzsolása és esés 
esetén a fej sérülése. Kisgyermekek öltöztetésénél 

kérjük a szülőket, hogy figyeljenek, ne legyen 
gyermekeiken semmi olyan ruházat, ami esetleg 

felcsavarodhat vagy beakadhat a sífelvonóba! 

 

A Bánkúti Síiskola házirendje: 

Minden óra 50 perces. Az órák pontosan kezdődnek 

és fejeződnek be.  

 

Kérünk minden tanulót a parkolás miatt időben 
érkezzen, hogy az óra kezdésére a felszerelést 



magukhoz tudják venni a kölcsönzőben. Vendégek az 

óra kezdete előtt legalább 60 perccel szíveskedjenek 
megjelenni! 

Az órákat eső esetén is megtartjuk. 

Csoportos tanfolyam 6 alkalomból áll, hétvégén 1-2 

szeri órával.  

Csoportos órák 2 főtől indulnak, maximum 6 főig. 

2 fő alatt a csoportos óra nem indul. 

A gyermekek és felnőttek tudásszintnek vagy kornak 

megfelelően kerülnek beosztásra, a különböző szintű 
csoportokba. 

Az oktatás idejére biztosított felszerelést, az órát 

követő 15 percen belül vissza kell juttatni a 

kölcsönzőbe. Ellenkező esetben a 4 órás kölcsönzési 

díjat meg kell téríteni. 

 

Az óra díjmentes lemondását 24 órával az oktatás 

megkezdése előtt fogadjuk el. Amennyiben 24 órán 

belül esik, akkor a tanfolyamból levonásra kerül az 

óra, illetve a következő alkalommal felszámoljuk az 
árát. 

 

 

 



Bánkúti Síklub 

Felelősségvállalási Nyilatkozat 

A házirend és felhasználási feltételek 
elfogadásáról 

A jegyek, és bérletek megvásárlásával vagy 

átvételével, a Bánkúti Síiskola oktatásán való 

részvétellel, jelen nyilatkozatban magamra és a velem 

érkezett gyermek(ek)re vonatkozólag elfogadom az 

általam megismert, tanulmányozott házirend 

szabályait. 

Kijelentem, hogy a Bánkúti Síklub (továbbiakban: 

ÜZEMELTETŐ) által üzemeltetett sípályát, sífelvonót 
és az általa bérbe adott felszerelést (síléc, bakancs, 

sisak) saját felelősségemre és rendeltetésszerűen 
használom. 

Használat után az eszközöket visszaszolgáltatom az 

üzemeltető képviselője részére. 

Tudomásul veszem, hogy a sípálya és sífelvonó 

használata balesetveszélyes szabadidős elfoglaltság, 
melyet azon személyek folytatnak, akiknek fizikai és 



szellemi képességei lehetővé teszik, hogy az 
üzemeltető által meghatározott biztonsági 
követelményeknek megfelelően használják a pályát. 
Továbbá tudatában vagyok annak is, hogy a pályán 

előre látható vagy kevésbé észrevehető helyeken 
veszélyforrások találhatóak, beleértve a személyzet 

járműveit, a park többi vendégét és az időjárásból 
adódó kockázatokat.  

 

Kijelentem, hogy ezen feltételeknek megfelelek, és 

ezeket a követelményeket megtartom. Az eszközöket, 

sífelvonót és a pályát, az üzemeltető Használati 
utasításai alapján használom. 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy 

alkohol, gyógyszer, drog vagy más tudatmódosító szer 

hatása alatt nem állok, és nem szenvedek olyan 

betegségben, mely a pálya biztonságos 

igénybevételében akadályozna vagy gátolna. 

 

Amennyiben nem rendeltetésszerűen, előírás szerint 

használom a felszerelést, pályát és sífelvonót és ez 

által okozok magamban vagy második félben sérülést 

vagy egyéb kárt, a Bánkúti Síklub nem vonható 

felelősségre. 

Kijelentem, hogy a házirendben meghatározott 

feltételeket megismertem, tudomásul veszem, 

megtartom és azokat kötelező érvényűnek tartom a 
magam számára. 



18 éves életkor alatt szülő/gondviselő megértette és  
elfogadja ezt a nyilatkozat. 

A jegy illetve bérlet megvásárlásával megértettem és 

elismerem, hogy a síelés és a snowboardozás 

veszélyes sportágak. 

 Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a létesítmény 

használata során körültekintően, kellő gondossággal 
úgy kell eljárnunk, hogy tevékenységünkkel mások 

életét, testi épségét ne veszélyeztessük, ennek 

kockázatát minimalizáljuk. 

Magam és a velem sportolók fizikai, technikai 

felkészültségét megfelelőnek és elégségesnek érzem 
a létesítmény valamennyi berendezésének, 

pályájának igénybevételére, és kijelentem, hogy csak 

a tudásom / tudásunknak megfelelő pályát, illetve 
felvonót használom / használjuk. 

Megértettem és elfogadom, hogy az esésekből és 
ütközésekből fakadó balesetek sérüléseket vagy halált 
okozhatnak, és ennek ismeretében saját 

felelősségemre veszem  / vesszük igénybe a Bánkúti 

Síklub által kínált szolgáltatásokat. 

A síjegyek és síbérletek megvásárlásával elfogadom a 

Bánkúti Síklub házirendjét. 



Elfogadom, hogy a létesítmény használatára jogosító 

jegy, illetve bérlet megvásárlásával, valamint érvényes 

jegy, illetve bérlet használatával - a konkrét okirat 

aláírása nélkül is - vállalom, hogy e jognyilatkozatból 

fakadó következményeket minden használat esetén 

magamra és a velem együtt sportolókra 

vonatkoztatottan, értelemszerűen elfogadom. 

 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy sem peres, sem 

peren kívüli eljárást nem kezdeményezek - sem 

anyagi, sem pénzben kifejezhető vagyoni igénnyel - a  

Bánkúti Síklub felelősségének megállapítást, sem a 

céggel, sem annak tulajdonosaival alkalmazottjaival, 

ügynökségeivel és egyéb kapcsolódó vállalkozásaival, 

bármilyen az engem vagy a velem lévőket, 
gyermekeket sújtó baleset esetén, még ha azok a 

létesítmény szolgáltatásainak rendeltetésszerű 
használata és annak valamennyi előírt szabálya 
megtartása ellenére is következtek be. 

 

Abban az esetben, ha a nyilatkozatot tevők vagy azok 
jogi képviselője jogi eljárást indít a Bánkúti Síklub, 

annak tulajdonosai, alkalmazottai vagy egyéb 

kapcsolódó vállalkozásai ellenében a Bánkúti Síklub 

létesítmény használatából fakadó bárminemű kár, 
sérülés vagy haláleset okán, akkor vállalom, hogy 

kártalanítom a Bánkúti Síklub-ot minden általa, vagy 



az érdekében más által megfizetett díj és költség 

viszonylatában. Elfogadom továbbá, hogy ezen 

nyilatkozat bizonyítékként felhasználható az eljárás 

során. 

 

 

 

2019/2020- Bánkút 

 

Elfogadja: 

A Bánkúti Síklub szolgáltatásait használatba vevője, 
érvényes, használatra feljogosító jegy illetve bérlet 

megvásárlója. 
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