
HIŠNI RED  

ŠPORTNI PARK LENDAVA 

LENDVAI SPORTPARK 

HÁZIREND 

 

(nogometno igrišče z urejeno igralno površino z umetno travo in atletsko 

stezo ob Dvojezični osnovni šoli I Lendava, z urejeno napravo za skok v 

višino v polkrogu, za skok v daljino in prosto površino za druge športne 

aktivnosti/műfüves focipálya és sportpálya az 1. Sz. Lendvai KÁI mellett, 

rendezett magasugró és távolugró pályával és egyéb más sportolási 

lehetőségekkel) 

 

1. Na površinah športnega parka in v njeni okolici je prepovedano kaditi./A 

Sportpark területén és környékén tilos dohányozni. 

 

2. Na površinah športnega parka in v njeni okolici je prepovedano 

odmetavanje smeti (še posebej žvečilnih gumijev)./A Sportpark területén 

és környékén tilos szemetet (különösen rágót) dobálni. 

 

3. Na površinah športnega parka je prepovedana uporaba blatnih 

obuval./A Sportpark területére tilos sáros lábbelivel lépni. 

 

4. Znotraj ograje športnega parka se razen uporabnikov športnih površin 

(igralcev, tekmovalcev …) lahko zadržujejo le osebe, ki so pooblaščene 

za organizacijo in vodenje športne prireditve./A Sportpark kerítésén belül 

csak a játékosok és versenyzők, valamint azok a személyek 

tartózkodhatnak, akik a sportrendezvény szervezőitől meghatalmazással 

rendelkeznek. 

 

5. Gledalcem športne prireditve je vstop na površine parka 

prepovedana./A sportrendezvények nézőközönségének tilos a Sportpark 

területére lépni. 

 



6. Uporabniki športnih površin in naprav športnega parka ter garderob 

morajo upoštevati vnaprej dogovorjen in s strani upravitelja športnega 

parka usklajen urnik./A Sportpark területét és eszközeit, valamint az 

öltözőket csak az előre megbeszélt, és a sportpark ügyintézőjével 

egyeztetett órarend szerint lehet használni. 

 

7. Sočasna uporaba igrišča z umetno travo in atletske steze in atletskih 

naprav je možna le ob predhodnem dogovoru in če je zagotovljen nemoten 

in varen potek sočasnih dejavnosti. Pri tem se morajo upoštevati navodila 

koordinatorja oz. upravitelja športnega parka./A műfüves focipálya, 

valamint a sporpálya egyidejű használata csak előre egyeztetett 

megbeszélés alapján lehetséges, valamint csak akkor, ha biztosított az 

egyidejű tevékenységek zavartalan és biztonságos menete. 

 

8. Uporabnikom garderob je prepovedano gibanje po ostalih šolskih 

prostorih./Az öltözők használóinak tilos az iskola más területein mozogni. 

 

9. Pooblaščena oseba uporabnika igrišča z umetno travo je v primeru 

koriščenja dolžna podpisati evidenčni list koriščenja športnega parka./A 

műfüves focipálya használójának megbízott személye használat esetén 

köteles aláírni a Sportpark nyilvántartási lapját. 

 

10. Uporabniki športnega parka so dolžni upoštevati ostala navodila 

koordinatorja oz. upravljalca športnega parka./A Sportpark használói 

kötelesek figyelembe venni a Sportpark ügyintézőjének utasításait. 

 

11. Na površinah športnega parka je nepooblaščenim osebam 

prepovedano premikati premično opremo (goli, mreže, stojala …), v 

primeru, da se ta tam nahaja./A Sportpark területén idegeneknek tilos a 

mozgatható felszerelést (gólokat, hálókat, álványokat) mozgatni, 

amennyiben ezek ott találhatók. 

 



12. Organizator športne prireditve je v času prireditve dolžan poskrbeti za 

red in mir./A sportrendezvény szervezője a rendezvény ideje alatt köteles 

a rendről és a nyugalomról gondoskodni. 

 

 

 

 

                       DOŠ I LENDAVA/1. Sz. LENDVAI KÁI 


