
 
 
 
 

Házirend 

Arnold Secret Fitness Stúdió 

 

Az Arnold Secret Fitness Stúdió Tulajdonosa: Molnár Júlia EV. (1163 Budapest, Margit u. 28.) és 

Keszthelyi Arnold EV. (1163 Budapest, Margit u. 28.) 

 

Az Arnold Secret Fitness Stúdió területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az Arnold 

Secret Fitness Stúdió használója köteles betartani a terem használata során a vonatkozó hatályos 

jogszabályokat. 

Az Arnold Secret Fitness Stúdió sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a nyitvatartási 

időn belül vehetők igénybe. Az Arnold Secret Fitness Stúdió szolgáltatásait igénybe vevő vendégei 

kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a Fitness Stúdiót időben elhagyni. 

Az Arnold Secret Fitness Stúdió területén minden vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság 

betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. 

Az Arnold Secret Fitness Stúdió területén tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás, valamint minden 

olyan tevékenység, amely az Arnold Secret Fitness Stúdió szolgáltatási tevékenységén kívül esik, 

jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.  

Első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni egy anamnézis űrlapot. 

Ilyenkor megtörténik a nyilvántartásba vétel is. Az anamnézis lap kitöltésével a vendég elfogadja az 

Arnold Secret Fitness Stúdió Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az 

intézmény munkatársai ellenőrzik. Az anamnézis lapon fel nem tüntetett betegségekből, 

egészségkárosodásból vagy nem mindennapos állapotból (pl. várandósság) fakadó bármilyen 

egészségügyi problémáért az Arnold Secret Fitness Stúdió nem vállal felelősséget. 

A használó az adatai megadásával hozzájárulását adja személyes adatainak kizárólag jelen célra történő 

rögzítéséhez.  

Az Arnold Secret Fitness Stúdió nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben 

keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve az általánosan elvárható magatartási 

szabályok be nem tartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a terem területén az elveszett, 

eltulajdonított (ideértve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, 

értékeket) tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég az Arnold Secret Fitness Stúdió 

edzőinek köteles dokumentálás mellett leadni.  

A szolgáltatásokat, gépeket és sporteszközöket minden vendég kizárólag a saját felelősségére és 

kockázatára veheti igénybe. A terem területére kizárólag a teremben végezhető sporttevékenységre 

alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni. 

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére az Arnold Secret Fitness Stúdió a ruházatváltáshoz 

az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg 



 
 
 
 
mindenkor az Arnold Secret Fitness Stúdió által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat 

nyújtja, beleértve a WiFi korlátlan használatát. 

Az Arnold Secret Fitness Stúdió öltözőszekrényei kulcsos zárral működnek. Az elveszett vagy 

megrongált kulcsokért 1 000 Ft-os díjat számol fel a tulajdonos. Az öltözőszekrényeket minden este 

kiürítik, a bent maradt tárgyakért az Arnold Secret Fitness Stúdió nem vállal felelősséget, és nem őrzi 

meg azokat. 

A fitneszterem sportterületére belépni csak az érvényesen megváltott jeggyel vagy bérlettel lehet. A 

sportszolgáltatások díját a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek személyre szólóak, át nem 

ruházhatóak, azokról alkalmakat mások számára nem lehet kiváltani. A pénztártól való távozás után 

reklamációt nem fogadunk el. 

Az Arnold Secret Fitness Stúdió teljes területén váltócipő (zárt sportcipő) használata kötelező. A 

balesetek elkerülése és higiéniai szempontokból a papucsban, szandálban vagy mezítláb történő edzés 

nem engedélyezett! Semmifajta utcai viseletű cipő használata nem engedélyezett! 

A normál bérletek és belépők nem érvényesek az olyan eseti rendezvényekre, amelyek eltérnek az 

órarendben meghirdetett áraktól, programoktól. 

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és pénzösszeg nem vihető át a következő 

bérletre. A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel, meghosszabbításra nincs lehetőség. A 

bérlet alkalmak szüneteltetésére nincs lehetőség, orvosi igazolás ellenében sem. 

Az edzőgépek és eszközök kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően, a vendég alkatának és 

erőnlétének megfelelően, saját felelősségre használhatók! 

A gépek és eszközök használatát követően minden használó a gépeket alaphelyzetüknek, az eszközöket 

rendszeresített tároló helyükre történő visszahelyezéssel köteles hátra hagyni. Az egyes eszközök 

használata során törölköző használata javasolt. 

A tulajdonos fenntartja a jogot a terem egész- vagy részterületein zárkörű rendezvények bonyolítására 

az általános vendégkör kizárásával. 

Szabálytalanság (jelen Házirend rendelkezéseinek, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési 

szabályok megszegésének) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség 

esetén a tulajdonos jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából - időlegesen vagy 

véglegesen - kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen 

követeléssel nem élhet. 

Az Arnold Secret Fitness Stúdió jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára 

kötelező érvényű és szabadon elérhető a teremben. 

 

A Tulajdonos bármikor jogosult a Házirend módosítására, kiegészítésére. 

 

Budapest, 2019.09.09. 


