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HÁZIREND
Érvényes: 2019.05.01-től
Szeretettel köszöntjük kedves Vendégeinket üdülőnkben!
Kellemes üdülésük, nyugodt pihenésük érdekében kérjük Önöket, hogy házirendünket
szíveskedjenek elolvasni és az abban foglaltakat maradéktalanul betartani!

1. A házirend hatálya az üdülőtábor területén üdülő valamennyi vendégre, dolgozóra és itt
tevékenységet végző vállalkozásra kiterjed.
2. A tábor működésével kapcsolatban kérdéseikkel a gondnokhoz fordulhatnak.
Elérhetősége: 06 30 - 30 965 77, illetve a tábor területén a kijelölt faházban.
3. A vendégeink saját felelősségükre tartózkodnak az üdülőben. A kiskorú egyéni vendégekért
kísérőjük, - törvényes képviselőjük - a csoportosan érkező kiskorú vendégekért a
csoportvezető tartozik felelősséggel.
4. A szobákat 15.00 órától foglalhatják el kedves vendégeink. Azon vendégeink részére, akik
ezen időpont előtt érkeznek, csomagjaik elhelyezését a szoba elfoglalásáig – kérésükre biztosítjuk.
5. A szállás elfoglalása csak a teljes részvételi díj kifizetésének igazolása, az idegenforgalmi
adó helyszíni befizetése, valamint a regisztráció után lehetséges.
6. Azoknak a csoportos vendégeknek, akik nem rendelkeznek károkozásra érvényes
felelősségbiztosítással, megérkezéskor az igénybevett épületenként 5.000 Ft kauciót kell letétbe
helyezni, mely az esetleges károk részbeni fedezetére szolgál, illetve káresemény hiányában a
távozáskor teljes összegben visszafizetésre kerül.
7. A távozás napján a szobákat legkésőbb reggel 10.00 óráig kell elhagyni. Amennyiben ennél
tovább kívánnak a táborban maradni, jelzésük alapján ez esetben is lehetőség van a
csomagmegőrzésre.
8. Kijelentkezéskor, illetve a szoba átadásakor a gondnok tételesen ellenőrzi a szobaleltárt.
9. Az üdülő vendégei felelősséggel tartoznak az üdülő vagyontárgyai, berendezései épségének
megőrzéséért, illetve az ingatlanhoz tartozó kert, park és egyéb külső berendezési tárgyak
állagának megőrzéséért.
10. Az okozott kárt, valamint a szobaleltár hiányát pótlási értéken (új eszköz bruttó beszerzési árán)
meg kell téríteni. Amennyiben a kár vagy a hiány nem térül meg a vendég részéről, a fenntartó
jogosult az üdülést szervező intézmény részére azt kiszámlázni. A gondnok minden károkozásról
és hiányról, a vendéggel, illetve a csoportvezetővel közösen köteles jegyzőkönyvet felvenni.
11. Az üdülő területére behozott személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
12. A szobák felszerelési tárgyait az épületből, illetve tábor területéről kivinni nem szabad. A
táborhoz tartozó elektromos eszközökön kívül más elektromos eszközt üzemeltetni tilos!
13. Minden üdülő vendég köteles betartani a tűz- és balesetvédelmi szabályokat.

14. Dohányozni és nyílt lángot használni az egész üdülő területén tilos! A szabadtéri főző
berendezések használata a gondnokkal való előzetes egyeztetést követően lehetséges,
tekintettel arra, hogy a tábor erdő területén fekszik, így az üdülőre speciális feltételek
vonatkoznak a tűzgyújtás tekintetben.
15. A vendégek pihenése érdekében az üdülőházakban zenelejátszót, rádiót, televíziót nagy
hangerővel üzemeltetni tilos.
16. Este 22 órától reggel 7 óráig minden nyugalom megzavarására alkalmas tevékenységet fel
kell függeszteni.
17. Az üdülő vendégei a szálláshelyeken nem regisztrált személyt napközben csak a gondnok
tudtával és előzetes engedélyével fogadhatnak. A nem regisztrált személy magatartásáért az őt
vendégül látó személy úgy felel, mint önmagáért. 19 óra után a tábor területén kizárólag
regisztrált vendégek tartózkodhatnak. E rendelkezés megsértése esetén a tábor fenntartója
jogosult az illetéktelen személyt a szálláshely elhagyására felszólítani. Amennyiben a felszólított
ezen felhívásnak nem tesz eleget, az üdülővendég a további - kártérítési igény
érvényesíthetősége nélkül - a szolgáltatásból kizárható!
18. Alkoholt 18 éven aluliak nem fogyaszthatnak. A szabályt ismételten megsértőt és törvényes
képviselőjét gondnok jogosult azonnali hatállyal az üdülésből kizárni!
19. Az üdülőből a diákok időszakos vagy végleges eltávozásról a gondnokot tájékoztatni kell a
regisztrációs adatlapon történő rögzítés céljából.
20. Az üdülőben üzemelő mosdók, WC, elektromos fogyasztók üzemeltetésénél kérjük,
takarékoskodjanak az energiával.
21. A szemét gyűjtését szelektíven oldjuk meg, a műanyag és papír-gyűjtőedények a központi raktár
mellett találhatók. Kérjük, a tiszta környezet megóvása érdekében ne szemeteljenek!
22. Amennyiben elhagyják az épületet, kérjük, hogy zárják be az ablakokat, zárják kulcsra a
szobaajtót, kapcsolják le a villanyokat, és zárják el vízcsapokat.
23. Higiéniai okokból üdülő vendégeink kutyát és más háziállatot a tábor területére nem hozhatnak
magukkal.
24. A táborban – előzetes igénybejelentés, a rendszám leadása alapján – lehetőség van a
parkolásra, de kizárólag az adott rendszámú gépjármű számára kijelölt helyen. Az ettől eltérő
helyen parkoló járművet a gondnok eltávolíttathatja.
25. A parkoló gépkocsikban okozott károkért (lehulló ágak, karcolások) felelősséget nem
vállalunk. Kérjük, figyelmesen parkoljanak!
26. Azzal a felnőtt személlyel szemben, aki a közösségi magatartás szabályait durván megsérti, és
magatartásával a gondnok felhívására sem hagy fel, hatósági intézkedés kezdeményezhető, és
súlyosabb esetben az üdülésből kizárható! Kiskorú ilyen magatartásáért a csoport vezetője
felelős.
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