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CORI-KÖR ALAPÍTVÁNY 
 

HÁZIREND 

I. Bevezetés 
A Cori-Kör Alapítvány - továbbiakban Alapítvány - (Cím: 5100 Jászberény, Ősz utca 3.; 
nyilvántartási szám: 16-01-0001200, adószám: 18728127-1-16) az Alapító Okiratában 
megfogalmazott célok elérésért végzett tevékenységeit jelen Házirend szerint végzi. A Házirend 
vonatkozik az Alapítvány Kuratóriumának tagjaira, az Alapítvány önkénteseire és a vele szerződéses 
jogviszonyban állókra, valamint az Alapítvány által szervezett foglalkozásokon és rendezvényeken 
résztvevőkre. 
 

II. Alapítvány céljai elérése érdekében végzett feladatok 
Az Alapítvány, amely utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítvány, amatőr sporttevékenységet 
végez a műkorcsolya, jégtánc és szinkronkorcsolya sportágakban. Ezen sportágakban különféle 
korosztályok számára rendszeres sportfoglalkozásokat szervez. Az Alapítvány a Magyar Országos 
Korcsolyázó Szövetség tagja (MOKSZ), mely szervezet alapszabályának rendelkezéseit magára 
nézve kötelezőnek fogadja el. 
 

III. A sportfoglalkozásokon résztvevők kötelezettségei  
1. A sportfoglalkozásokon résztvevő (továbbiakban: Sportoló) kötelezi magát arra, hogy a 

műkorcsolya, jégtánc és szinkronkorcsolya sportágakra vonatkozó általános szabályokat és az 
Alapítvány jelen Házirendjét betartja. 

2. A Sportoló köteles a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 2. §-ának 
előírásait betartani, azaz  

- a fair play elvei szerint felkészülni és versenyezni,  

- a műkorcsolya, jégtánc és szinkronkorcsolya sportágak hazai és nemzetközi 
versenyszabályzatát és egyéb szabályzatait betartani,  

- sporttevékenysége során az Alapítvány érdekeit figyelembe venni, 
3. A Sportoló együttműködési kötelezettségeinek formája:  

- részt vesz a rendszeres edzésmunkában,  

- havi rendszerességgel sportolói hozzájárulást fizet,  

- a versenyeken az őt felkészítő Alapítvány színeiben szerepel,  

- költségtérítéses programok esetén kifizeti az Alapítvány által meghatározott részvételi 
díjat (pl. edzőtábor, külföldi utazás, egyéb rendezvények), amennyiben részt kíván venni 
ezeken, 

- saját maga gondoskodik mindazon felszerelések és eszközök beszerzéséről, amelyet 
saját felkészülése érdekében az Alapítvány számára javasol. Ezek az eszközök és 
felszerelések a Sportoló tulajdonát képezik.  

 

IV. Az Alapítvány kötelezettségei  
1. A Sporttörvény 2., 3. és 5. §-a alapján az Alapítvány lehetőségei szerint biztosítja a nála sportolók 

számára mindazokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek az eredményes sporttevékenység 
kifejtéséhez és fejlesztéséhez szükségesek, így:  

- szakmai fejlődést a rendszeres edzéseken, 

- edzésre alkalmas jégfelületet és időt, ill. szárazföldi edzéslehetőséget és ehhez 
eszközöket,  

- részvételi lehetőséget a helyi, országos és nemzetközi versenyeken,  

- a magasabb szintű felkészüléshez edzőtáborok szervezését,  

- egyéb (szakmai és közösségi) programok szervezését.  
2. Az Alapítvány fenti sporttevékenység folytatásához a következő személyi feltételeket biztosítja:  

- felkészült edzők, 

- az Alapítvány pénzügyi, szervezési és adminisztrációs feladatait végző személyek. 
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3. A szakmai munkához szükséges anyagi feltételeket az Alapítvány sportolói hozzájárulás, 
pályázatok, szponzorok, állami, önkormányzati, szakszövetségi és intézményi támogatások révén 
biztosítja. 

 

V. Hatályba lépés 
A Házirend a Kuratóriumi tagok egyhangú elfogadásával lép hatályba, határozatlan ideig, illetve annak 
következő módosításáig. A Házirend módosítása szükséges, amennyiben egy magasabb szintű 
jogszabály ezt megköveteli, illetve, amennyiben a Kuratórium erről dönt. 
 
 
 
Kelt: Jászberény, 2016. február 1. 
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