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HÁZIREND 

 

1. A Rock Star GYM egy zárt rendszerben működő szakmai műhely, melynek célja az ide 

látogatók egészségügyi állapotának, fittségi szintjének és munkakapacitásának növelése. 

1.1. A sportoló és hozzátartozója a műhely területére történő belépéskor ráutaló 

magatartással elfogadja és önmagára kötelező érvényűnek tekinti a házirendben 

foglaltakat! 

 

2. A Rock Star GYM teljes területén TILOS! 

2.1. Dohányozni, alkoholt fogyasztani és bármilyen tudat-, valamint állapotot befolyásoló 

szert fogyasztani. 

2.2. Alkoholos és/vagy módosult tudatállapotban a műhely területére lépni, ott 

tartózkodni. 

2.3. Szúró, vágó, ütésre vagy sérülés okozására alkalmas eszközt, éghető, mérgező, 

robbanásveszélyes anyagokat, felszerelést behozni. 

2.4. Agresszív és rendbontó viselkedés a Rock Star GYM területéről és rendszeréből 

történő azonnali kizárást von maga után. 

 

3. Részvételi feltételek. 

3.1. Az edzőterem kizárólag mások egészségét nem veszélyeztető egészségügyi 

állapotban látogatható! Fenntartjuk a jogot arra vonatkozólag, hogy az edzőterem 

elhagyására utasítsunk és szakorvoshoz irányítsunk. Közösségünk és önmagunk 

egészségének védelmében ebben a kérdésben légy kritikus te is önmagaddal 

szemben. 

3.2. A programokon történő részvétel előzetes konzultációhoz és bejelentkezéshez kötött. 

3.3. Konzultációt követően a  bejelentkezéshez a MotiBro program használata kötelező. 

3.4. Regisztrálni a www.rockstargym.hu honlapon tudsz. A jóváhagyás automatikusan 

történik, kérlek várd meg a visszaigazolást. 

3.5. Érkezés 10-15 perccel a program kezdetét megelőzően. A tanult módon kezdj neki az 

előkészületeknek. (hengerezz, mobilizálj, kosarazz, mássz falat vagy peg board-ot) 

3.6. A Rock Star GYM területén található sportfelszereléseket mindenki saját 

felelősségére, vagy a szakedző utasításai szerint, rendeltetésszerűen használhatja. 

3.7. Ékszerek (fülbevaló, karkötő, nyaklánc stb…) illetve bármilyen kiegészítők viselése, ami 

baleset* veszélyét hordozza magában, TILOS! 

3.8. A programokon történő részvétel arra alkalmas, mozgásban nem akadályozó 

sportruházatban és váltócipőben történik. 

3.9. Higiéniai okokból kifolyólag kis méretű törölköző használata kötelező. 

*Méretéből, formájából adódóan okozhat balesetet. PL; kapásjelző méretű fülbevaló, 

templomi füstölővel vetekedő piercing, keresztapa után szabadon pecsétgyűrű, kikötői lánc a 

nyakban, karon stb.  

 

 

 

http://www.rockstargym.hu/
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4. Etikai kódex. 

4.1. Hagyd kint az egódat! 

4.2. Légy alázatos és tisztelettudó sporttársaiddal és az általad használt eszközökkel 

szemben is. 

4.3. Segíts másoknak, segítsd a fejlődésüket, DE NE LEGYÉL EDZŐ AZ EDZŐ HELYETT! 

4.4. Teljesítményed mértéke a technikád tisztaságán alapszik! Gyakorolj és törekedj 

mindig a tőled telhető legjobbra. 

4.5. Az eszközöket kizárólag rendeltetésük szerint használd és mindig tedd vissza őket a 

helyükre. Tárcsarögzítő használata minden esetben kötelező. 

4.6. Súlyok ledobása balesetmegelőzés céljából megengedett, de NE DOBÁLD a súlyokat 

csak mert jól esik. Mindig kontrolálható ellenállással dolgozz! 

4.7. Dolgozz megfelelően skálázott súlyokkal a fejlődésed maximális támogatása és a 

balesetveszélyes helyzetek elkerülése véget! 

4.8. A hámsérülések okozta szennyeződéseket távolítsd el az eszközökről és minden 

esetben fertőtlenítsd le. 

 

5. Bérletek – kedvezmények. 

5.1. A Rock Star GYM közösségéhez csatlakozásodat követően korlátlan vagy napijegyes 

(„Jump IN”) opciók közül választhatsz. Az aktuális árak felől érdeklődj e-mail-ben vagy 

sms-ben. 

5.2. A korlátlan bérlettel az adott hónap minden egyes napján egy irányított csoportos 

foglalkozáson vehetsz részt. 

5.3. A korlátlan + bérlettel az adott hónap minden egyes napján kettő irányított csoportos 

foglalkozáson vehetsz részt. 

5.4. Amennyiben korlátlan bérlettel rendelkezel, de szeretnél részt venni valamelyik 

kiegészítő foglalkozásunkon, úgy ebben az esetben szükséges a megváltott bérletedet 

az adott órára szóló „Jump IN+” jeggyel kiegészíteni. 

5.5. A megváltott bérlet érvényessége az adott hónap utolsó napja! 

5.6. A bérlet más személyre át nem ruházható. 

5.7. Egy megváltott bérletet csak egy sportoló használhat.  

5.8. A megváltott bérleted fizetésekor feltöltésre kerül a MotiBro programba a 

profilodhoz, így minden hónapban, minden héten vagy akár minden nap 

ellenőrizheted aktivitásodat. 
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KIEGÉSZÍTÉS 

 

Az edzőterem házirendje a COVID-19 vírus miatt létrehozott korlátozások hatására az alábbi 

kiegészítésekkel kibővítve érvényes! A kiegészítés visszavonásig vagy felülbírálatig érvényben 

marad. 

 

1. A sportolók. 

1.1. 16 éves kor alatti és 60 éves kor feletti sportolók, valamint nézők és kisérő személyek 

az edzőtermet átmenetileg nem látogathatják. 

1.2. Az edzőterem kizárólag mások egészségét nem veszélyeztető egészségügyi 

állapotban látogatható! Fenntartjuk a jogot arra vonatkozólag, hogy az edzőterem 

elhagyására utasítsunk és szakorvoshoz irányítsunk. Közösségünk és önmagunk 

egészségének védelmében ebben a kérdésben légy kritikus te is önmagaddal 

szemben. 

 

2. Ruházat, felszerelés, öltözők.  
2.1. Az edzőterem kizárólag teljesen egészséges fizikális és mentális állapotban 

látogatható. 
2.2. Érkezéskor fertőtlenítsd a kezedet a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítővel! 
2.3. Az öltözők átmenetileg, további rendelkezésig nem használhatóak. Érkezz 

sportruházatban. 
2.4. Nyitott lábbeliben az edzőterem teljes területére tilos a belépés (papucs, szandál stb.) 
2.5. Zárt lábbeli és sport ruházat viselése kötelező. Lányok trikó, póló*. Fiúk rövidujjú 

póló**.  
2.6. Váltó cipő és váltó felső ruházat, valamint nagy (70x140) törölköző használata 

javasolt. 
2.7. A mellékhelyiségben egyszerre egy személy tartózkodhat. Kézmosás után saját 

törölköző használata javasolt. 
*Csak sportmelltartóban az órákon nem vehetsz részt! 
** Póló levétele, azaz félmeztelenül az órákon nem vehetsz részt! Trikó viselése fiúk számára 
nem engedélyezett. 

 

 

3. Látogatási rend. 

3.1. Az edzőterem óráira előzetesen a MotiBro programom keresztül kötelező 

bejelentkezni. 

3.2. A bejelentkezések az adott óra kezdetét megelőző 60. percben lezárulnak. 

3.3. A bejelentkezés kizárólag az adatvédelmi szabályzat és a házirend elfogadását 

követően érvényes. Kérlek ezt a program újra használatba vételekor te magad is 

ellenőrizd! 

3.4. Érkezés 15 perccel az adott foglalkozás előtt történik. Nem korábban! Az edzők 

feladata jelezni számotokra, hogy az edzőterembe léphettek. A korábban érkezők 

kérem a biztonsági távolságok betartásának figyelembevételével várakozzanak az 

épület előtt. 

3.5. Az érkezést követően a zónád elfoglalása és a felkészülés önállóan történik. 

(hengerezés, ízületi átmozgató protokoll stb.) 
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3.6. A zónát csak mellékhelyiség használata okán hagyhatod el és egyszerre csak egy 

ember. 

3.7. Az edzés végén maximum 20 perc áll rendelkezésedre a nyújtásra és az épület 

elhagyására. 

 

 

4. A zónák. 
4.1. Minden sportoló a számára kijelölt területen – zónában 2M x 4,5M – tartózkodhat, 

azt csak fontos esetben hagyhatja el. (pl. mellékhelyiség használata) 
4.2. Egy sportoló csak a zónáján belül található eszközöket használhatja. 
4.3. Érkezéskor a sportoló köteles a számára szükséges kiegészítőket a zónájába vinni. 

(csuklóvédő, víz stb..) 
4.4. A zónán belül az általános balesetmegelőzési előírások érvényesek! * 
4.5. Az edzés végeztével a sportoló köteles a zónájában található eszközöket 

lefertőtleníteni és a zónán belüli helyére tenni. 

 

*Általános balesetvédelmi előírások. 

1. Mindig figyelj a környezetedre. Az eszközeid mindig előtted-, de legalább a perifériás 
látásodon belül helyezkedjenek el. Soha NE mögötted. 

2. A feladatokat mindig úgy végezd, hogy másokat ne veszélyeztess akkor sem, ha 
balesetmegelőzés érdekében el kell engedned a súlyt.  

3. Ha csúszik a tenyered, akkor tedd le az eszközt vagy használj magnéziát. 
4. Soha ne harcolj a területért egy eszközzel, vagy ha rosszul sikerül egy ismétlés és ki akarja 

csavarni a könyököd, vállad, vagy bármely ízületedet. Ha ki akar billenteni az 
egyensúlyodból, ne küzdj vele. Engedd el és menj az útjából! 

5. Mindig a minőségre összpontosíts, ne a mennyiségre. A mennyiség rontja a helyesen be 
nem rögzült technikát, ezzel lehetőséget biztosítva a hibázásra. Sok hiba sérüléshez 
vezethet. Építkezünk és nem rombolunk! 

Tudd kezelni a fáradtságot! Skálázz. 


