
DartsGaléria Házirend 

A Házirend célja, hogy meghatározza a DartsGalériában tartózkodó személyek (szolgáltatásokat 

igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, 

melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében 

elengedhetetlen. Továbbá előírja a DartsGaléria eszközeinek rendeltetésszerű használatára, állagának 

megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.  

 

A./ Általános szabályok 

1/ A DartsGaléria területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A sportbár használója nem 

sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben 

foglalt szabályokat. 

2/ A DartsGaléria területén TILOS: 

A dohányzás. 

Az olyan tevékenység, amely a DartsGaléria szolgáltatási tevékenységen kívül esik, 

jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért. 

Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró 

tevékenység. 

A DartsGaléria egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy 

ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, 

pirotechnikai eszközök, fegyverek) bevitele. 

Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, 

(reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag 

készítése, tiltott szerencsejáték. 

Elzárt területre, személyzeti helységekbe belépni; valamint a személyzet tevékenységének 

akadályozása, zavarása. 

3/ Amennyiben a DartsGaléria területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának 

bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy 

fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon 

megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. 

4/ Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési 

szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Amennyiben ez nem 

vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából 

időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben 

jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell 

minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben 

semmilyen követeléssel nem élhet. 

5/ A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető 

elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. 

6/ A DartsGaléria üzemeltetője nem vállal felelősséget a sportbár területén a személyekben vagy 

anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek 

felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. 



7/ A talált tárgyakat minden vendég a DartsGaléria személyzetének köteles leadni. 

8/ Az eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. 

9/ A DartsGaléria területén biztonsági kamerarendszer működik, amelyek képei rögzítésre kerülnek. 

Károkozás vagy bűncselekmény esetén a kamerák felvételeit ellenőrizzük, továbbá indokolt esetben 

törvényes szerveknek is átadhatjuk. 

10/ A DartsGaléria területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő a 

személyzetnek köteles késedelem nélkül jelezni. 

11/ A DartsGaléria üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész, vagy részterületein zártkörű 

rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával. 

12/ A megfelelő körülmények érdekében a DartsGaléria befogadó képessége 30 fő. E létszám felett az 

üzemeltető korlátozhatja a belépést. 

13/ Az üzemeltető megtagadhatja azoknak a személyeknek a belépést: 

 túlzott alkohol vagy kábítószer befolyásoltsága alatt áll 

 megjelenése és/vagy viselkedése másokban félelmet kelt 

másokra veszélyes tárgyat hord magánál (pl. fegyvernek minősülő tárgy, vegyipari termék, 

pirotechnikai termék) 

14/ 18 éven aluliakat szeszes itallal nem szolgálunk ki. 

15/ A szándékosan vagy gondatlanságból okozott anyagi kárt a Vendég köteles megtéríteni. 

 

B/ Darts pályák használata: 

1/ A pályákat csak a pályahasználati díj megfizetését követően lehet igénybe venni. 

2/ A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (pl.: darts nyíl) köteles távozáskor a 

személyzetnek leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi 

felelősséggel tartozik az üzemeltető felé. 

3/ Minden vendég köteles az asztalokra kihelyezett kezelési útmutató szerint használni a gépeket. 

Amennyiben a használat során probléma merül fel, köteles azonnal a személyzet segítségét kérni az 

egyéni problémamegoldás helyett. 

4/ A tábla köré felszerelt A, B, C kamerákhoz hozzányúlni szigorúan tilos! A nyilak kihúzásakor 

fokozott körültekintéssel kell eljárni. Amennyiben véletlen elállítódnak a kamerák, azonnal jelezni kell 

a személyzetnek. 

 

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti! 

A szabályok nem ismerete, nem mentesít azok betartása (és az esetleges felelősségre vonás) alól! E 

Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről a 

DartsGaléria vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja. 

Észrevételeiteket, véleményeiteket az backoffice@dartsevent.hu email címre várjuk! 

A játékhoz jó szórakozást kíván a DartsGaléria vezetősége és személyzete! 


