
SZTE Herman Ottó Kollégium
Műfüves Sportpálya
Általános tájékoztató

Elérhetőségek
1. A sportpálya címe: 6726. Szeged, Temesvári krt. 50-52.
2. Információ: iroda@ohsh.u-szeged.hu

Pálya ismérvei:
1. Szabadtéri, 6m magas kerítéssel határolt zárt játéktér
2. Szabványos kézilabda pálya méret (40x20m)
3. 55mm-es szálmagasságú műfüves burkolat
4. Esti világítás (14db 250W-os reflektor)
5. Kizárólag labdarúgásra, lábteniszezésre, ülőröplabdázásra és röplabdázásra alkalmas.
6. A sportpályához tartozó mosdó a Herman Ottó Kollégium földszintjén, a portával

szemben található. Zuhanyzási lehetőséget biztosítani nem tudunk.
7. Lábteniszezéshez, röplabdázáshoz, illetve ülőröplabdázáshoz biztosítunk hálót, amit

a  csapatoknak  maguknak kell  felszerelniük  (Ez  gyakorlattól  függően 5-10 percet
vehet igénybe)

8. Labdáról a játékosoknak maguknak kell gondoskodniuk.

Díjszabás (tartalmazza a világítás költségeit is):
• Hétköznap 08:00 – 13:00 között 3000 Ft/óra
• Hétköznap 13:00 – 17:00 között 4000 Ft/óra
• Hétköznap 17:00 – 22:00 között 5000 Ft/óra

• Hétvégén 08:00 – 22:00 között 4000 Ft/óra

A sportpálya  használati  díját  előre  kell  kiegyenlíteni.  A bérleti  díjról  a  Herman Ottó
Kollégium  portaszolgálata  számlát  állít  ki.  A  sportpálya  rendszeres  használói  számára
lehetőség van tetszőleges összegű bérleti díj előre történő befizetésére, és a későbbiekben
történő  felhasználására.  (Hasonlóan  a  mobiltelefonoknál  megszokott  feltöltő  kártyákhoz.)
Ezzel kívánjuk egyszerűsíteni a számlázás menetét. A még felhasználható egyenleg az online
foglalási rendszerben nyomon követhető.

Pályafoglalás
1. A sportpálya egész évben 8:00-22:00 között használható.
2. A tanév tartalma meghatározott, rendszeres időközökben a sportpályát kizárólag az

SZTE  Herman  Ottó  Kollégium  lakói  használhatják.  Ezen  időpontokban  külsős
foglalás nem lehetséges (a rendszer így nem is ad rá lehetőséget)!

3. A Herman Ottó Kollégium lakói a sportpályát díjmentesen használhatják.  A pálya
használata díjmentes továbbá olyan vegyes csapatok részére, amelyekben a játékosok
többsége a Herman Ottó Kollégium lakója.

3. Időpontot foglalni kizárólag on-line lehet a http://www.ohsh.u-szeged.hu/palya/
honlapon előzetes regisztrációt követően.

4. A regisztráció során meg kell adni a regisztráló magánszemély nevét, számlázási
címet, telefonszámot, e-mail címet, valamint választani kell a későbbi azonosításhoz
egy felhasználói nevet és jelszót.

http://www.ohsh.u-szeged.hu/palya/


A regisztrációt követően néhány percen belül visszaigazoló e-mailt küld a rendszer.
Az e-mailben található linkre való kattintással kell aktiválni a regisztrációt.

5. A bejelentkezést követően a pálya foglalási naptára látható. A táblázat mezőiben
az egy órára vonatkozó óradíjak találhatók. A mező színe jelzi az adott időpont
foglaltságát. (Lásd: színkódok - a táblázat mellett.)

6. Időpontot foglalni a kívánt mezőre való kattintással lehet. Ekkor a mező színe pirosra
változik, ami a saját foglalást jelzi.

7. Foglalást lemondani a kiválasztott időpontra történő ismételt kattintással lehet. Ekkor
a mező színe ismételten zöldre változik.

8. Foglalást  lemondani  legkésőbb  8  órával  a  foglalt  időpontot  megelőzően  lehet.
Kivételes esetekben (pl. eső esetén) később is lemondható a foglalás a 62/544-309
telefonszámon vagy a fent említett elérhetőségeken.

9. Amennyiben valaki nem jelenik meg az előre lefoglalt időpontban, kizárható a
továbbiakban a foglalási rendszerből.

Pálya használatbavétele:
1. A játék megkezdése előtt a Herman Ottó Kollégium portáján kell megjelenni.
2. A sportpálya használati díját előre kell kiegyenlíteni.
3. Ezt követően vehető fel a pálya kulcsa, illetve a világítás távkapcsolója, melyeket

külsős  és  kollégista  foglalás  esetében  is  kizárólag  érvényes,  fényképes
személyazonosító okmány letétbe helyezése után lehet átvenni a portáról!

4. A  pályán  történt  esetleges  rongálásért  teljes  anyagi  felelősséggel  tartozik  a
kulcsokat felvevő személy.

5. Az idő lejárta előtt 5 perccel a kulcsot, illetve a távkapcsolót a portára vissza kell
vinni. Ekkor a letétbe helyezett okmány visszaadásra kerül. Az eszközök a  következő
csoportra nem ruházhatók át.


