
PADBOL TOMORI 33 ARÉNA 
PB Tomori Hungary Kft. 

HÁZIREND 
 
 
Nyitvatartás, regisztráció  

• Nyitvatartási idő: Hétfő – Vasárnap 08:00 – 22:00  

• A létesítmény területén tilos a dohányzás! Ez alól kivételt képez a dohányzásra kijelölt hely.  

• A sportszolgáltatásokat igénybe vevő Vendégekről az üzemeltető PB Tomori Hungary Kft. a 
HELLA pályafoglalási rendszeren keresztül adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok 
szolgáltatását megtagadó Vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni az érintett 
szolgáltatásokat.  

• A szolgáltatások csak regisztráció után, érvényes foglalással vehetők igénybe. A pályadíjak, 
az idősávok, és az egyéb szolgáltatások díjszabásai a mindenkor aktuális árlista szerint 
alakulnak.  

• A szolgáltatások csak rendezett anyagi feltételekkel vehetők igénybe. Fizetés a foglalási 
rendszeren keresztül lehetséges.  
 

Pályafoglalás / foglalás lemondása / foglalás módosítása  

• Pályát foglalni, és lemondani csak a HELLA rendszeren keresztül lehetséges. A felület 
elérhetősége: foglalas.padboltomori.hu  

• Pályabérlési lehetőségek:  
o Kredit feltöltés: meghatározott összeg feltöltése bónusz jóváírásra jogosít. A szabad 
időpontokat lehet lefoglalni alkalmi áron, maximum 30 napra előre. A játék megkezdése előtt 
24 órával az időpont módosítható, illetve lemondható. A rendelkezésre álló kreditek 
felhasználási ideje az adott szezon utolsó napja.  
o Alkalmi foglalás: A szabad időpontok és pályák foglalhatók ilyen módon, maximum 7 napra 
előre. A játék megkezdése előtt 24 órával az időpont módosítható, illetve lemondható.  
 

Játékidő / padbolpályák és környezetük  

• Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a játékra várva, a lefoglalt idő előtt, ne a pályán 
tartózkodjanak!   

• Kérjük, segítsétek hulladék gyűjtésünket azzal, hogy a műanyag palackokat és a Padbol 
Tomori33 ARÉNA-ban eltöltött idő alatt keletkezet szemetet az arra kijelölt kukába dobjátok, 
ez vonatkozik a Parkolóra területére is. 

• Minden pályához külön asztal és padok tartoznak, kérjük, a megfelelőt használjátok.  

• A Sportpálya területén mindenki köteles betartani a padbolra vonatkozó írott és íratlan 
viselkedési és öltözködési szabályokat, különös tekintettel a megfelelő cipőre és a hiányos 
öltözetre.  

• Öltözőszekrény, limitált számban tudunk biztosítani. A szekrényben hagyott tárgyakért 
felelősséget nem vállalunk.  

  



 
Műszaki berendezések, világítás  

• A pálya mellet található elektromos szekrényekhez nyúlni szigorúan TILOS és 
ÉLETVESZÉLYES.  

• A játék végén amennyiben nem jönnek a pályára játszani, kérjük a pálya világítást 
kapcsoljátok le. 

• Játék közben, a pálya szerkezeti elemeivel kapcsolatosan. Ha bármi problémát észleltek 
hívjátok a +36 30 5097037-es számot. 
 

Parkolás  

• Parkolás csak az arra kijelölt helyen engedélyezett.  

• A sorompón belül fizető parkoló üzemel, a parkolási díjat a padbol pálya bejárata mellet 
vagy a portaépületben tudjátok kifizetni bankkártyával. A környző utcák úgyszintén 
 

Egyéb információk 

• Kérünk mindenkit, tisztelje meg azzal létesítményünket, hogy az öltözőben, illetve az épített 
mellékhelységet rendeltetés szerűen használja!  

• A szolgáltatásokat minden pályát foglaló vendég saját felelősségére és kockázatára veszi 
igénybe, a házirendben leírtak alapján. A pályát foglaló vendég, a vele érkező játékostársakat 
tájékoztatja a házirend tartalmáról, így az abban leírtak a szolgáltatás igénybevételével rájuk 
is vonatkoznak. 

• A pályán alkoholt fogyasztani és tudatmódosítószert használni tilos, az ilyen jellegű 
tevékenység a bérlés azonnali felmondását eredményezi. 

• A játékot alkohol és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt tilos játszani, az ilyen jellegű 
tevékenység a bérlés azonnali felmondását eredményezi. 

• A játékos/bérlő az eszközökben, pályában szándékosan okozott kárt köteles megtéríteni.  

• A PB Tomori Hungary Kft. nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben 
keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a Vendégek 
felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, 
eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.  

• A talált tárgyakat minden vendég a portán köteles leadni, ezeket maximum 1 hónapig 
őrizzük.  

• A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.  
 
 
 

Érvényes: 2022. január 01-től visszavonásig  
 

Együttműködéseteket köszönjük!  
 

                                                                                                                 Padbol Tomori33 Aréna csapata      


