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NYITVATARTÁS, REGISZTRÁCIÓ 

• Nyitvatartási idő: hétfő – péntek 07:00 – 20:00  
• A szolgáltatások alkalmi regisztrációval vehetők igénybe, ezért kérjük kedves 

Vendégeinket, még a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt 
regisztráljanak, vagy (ha már rendelkeznek érvényes regisztrációval) 
foglaljanak pályát az online regisztrációs rendszerben: palyafoglalas.gyac.hu 
oldalon. A pályadíjak díjszabásai a mindenkor aktuális árlista szerint alakulnak. 

• A szolgáltatások csak rendezett anyagi feltételekkel vehetők igénybe. A fizetés 
az online foglalási rendszeren keresztül (SimplePay) lehetséges. 

 

PÁLYAFOGLALÁS 

• A pályákat alkalmi foglalással vehetik igénybe. 
• Pályát a palyafoglalas.gyac.hu oldalon kell foglalni és fizetni! 
• A pálya foglalása, módosítása és lemondása kizárólag online történik.  
• A lefoglalt időpont előtt legkevesebb 24 órával a foglalás időpontja módosítható 

a rendszeren keresztül. 
• 24 órán belüli lemondás/ módosítás esetén, nem áll módunkban jóváírni a 

pályadíjat. 
• Időben megtörtént pályalemondás esetén, a pálya jóváírásra kerül a játékos 

számára és egy következő foglalás alkalmával felhasználhatja azt. A jóváírások 
2022. december 31-ig használhatóak fel, az ezen időponton felül megmaradt 
órákat nem áll módunkban visszatéríteni. 

• Technikai okok vagy a lefoglalt időpontokat érintő rendezvények miatt elmaradó 
játékok szintén jóváírásra kerülnek az ügyfél oldalán. A rendezvényekről a 
Győrprojekt Kft. időben értesíti a bérlőket. 

 

JÁTÉKIDŐ, TENISZPÁLYÁK 

• A bérelt idő lejárta után, minden megkezdett újabb óra teljes óraként kerül 
felszámolásra. 

• Az órát azon a számú pályán kell lejátszani, amelyet a rendszerben lefoglalt, 
pálya cserére, csak foglalás módosításával van mód! Aki nem az általa lefoglalt 
pályán teniszezik figyelmeztetésben részesül, ismételt megszegése esetén a 
Győr Projekt Kft. a bérlőt a teniszpályák látogatásától meghatározott időre, 
súlyos esetben véglegesen eltilthatja.  

• A játékidő 55 perc. A hátralévő 5 perc a pálya elhagyására szolgál. 
• Játékra várva, a lefoglalt időpont előtt a teniszpályán tartózkodni nem lehet, 

bemenni oda, legkorábban 5 perccel az óra megkezdése előtt lehet. 
• A fényszórókat az órát megelőző 5 perccel előbb kapcsoljuk fel és az óra letelte 

után 5 perccel kapcsoljuk le. 



• A teniszpályát kizárólag az arra alkalmas sportfelszerelésben szabad használni, 
utcai cipőben tilos a pályákra lépni! 

• A teniszpályán fedetlen felsőtesttel sportolni és tartózkodni nem lehet!  
• Dohányozni a teniszpályán tilos! 
• Az öltözőben, az öltöző szekrényekben hagyott értéktárgyakért felelősséget 

nem vállalunk. 
• A teniszpályákat mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. 
• A teniszpályák szolgáltatásait igénybe vevő bérlő a Házirend betartására 

figyelmeztethető. 
• A Házirend súlyos vagy ismételt megszegése esetén a Győr Projekt Kft. a bérlőt 

a teniszpályák látogatásától meghatározott időre, súlyos esetben véglegesen 
eltilthatja. 

• Kérjük vendégeinket, törekedjenek a tisztaság megőrzésére és a berendezési 
tárgyak állagának megóvására, óvják saját és sporttársaik testi épségét és ne 
zavarják mások játékát. 

Érvényes 2022. november 15-től visszavonásig 

 

 

           

 


