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1. Az üdülő közös használatú. Mind a közösségi tér, mind pedig a szobák igénybevétele esetén azok használata 

a többi üdülővendég zavarása nélkül, illetve egyeztetett módon történhet!  
2. Az érkező üdülővendégek a szobáikat az első napon 1000 – 1200 és 1300– 1700 óra közti időszakban 

foglalhatják el. Turnusban a hétfői napon távozó vendégeknek 1000 óráig kell a szobákat elhagyni. 
Turnuson kívüli időszakban a szobakulcsokat az üdülővezetővel egyeztetett időpontban kell 
átvenni, illetve leadni. A csomagok őrzésére –szükség esetén – az üdülővezetővel történő egyeztetés 
alapján van lehetőség. 

3. A szobakulcsokat a bejelentőlap leadásával egyidejűleg kapják meg az üdülővezetőtől. A hazautazás napján a 
kulcsokat az üdülővezetőnek kérjük leadni.  

4. A vendégek anyagi felelősséggel tartoznak a szobaleltárban szereplő berendezési tárgyak épségéért és 
rendeltetésszerű használatáért, azokat a szobából kivinni nem szabad. Hiány esetén a pótlás költségét az 
igénybe vevő köteles megtéríteni! Mindezekre tekintettel kérjük a kifüggesztett lista alapján a szobaleltárt 
érkezéskor ellenőrizni! Az esetleges hiányt az üdülővezetőnek jelezni és írásban rögzíteni kell. Távozáskor a 
szobákat leltár szerint át kell adni. Az esetleges rongálásért a vendég kártérítési felelősséggel tartozik.  

5. A létesítményt kizárólag az EKSZ által kiállított beutalóval rendelkező, illetve a visszaigazolt megrendelőben 
felsorolt személyek vehetik igénybe, más személy az üdülő területén NEM tartózkodhat!!! 

6. A szobában kávét főzni, ételt melegíteni, illetve tárolni, továbbá bármilyen tüzet okozó 
tevékenységet folytatni TILOS!  

7. Dohányozni 1999. évi XLII. törvény értelmében csak az épületen kívül, az arra kijelölt helyeken szabad.  
A törvény be nem tartása pénzbírságot von maga után. 

8. A medence és az egyéb szabadidős eszközök használatára vonatkozó előírásokat kérjük 
betartani! Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a gyermekbalesetek megelőzéséről fokozottan 
gondoskodjanak! 

9. A medence használata előtt egészségügyi okokból a zuhanyzó használata kötelező! 
10. A medencébe ugrálni TILOS! 
11. A medencében enni, inni, labdázni TILOS! 
12. A napozóágyak sérülése esetén az igénybe vevő kártérítési felelősséggel tartozik. 
13. Közegészségügyi okokból állatot az üdülő területére behozni TILOS! 
14. Kérjük, hogy 2200 és 0800 óra között egymás nyugalmára legyenek fokozott tekintettel. 
15. Szalonnasütés, tábortűzrakás önkormányzati rendelet szerint csak szélmentes időben és a kijelölt helyen 

lehetséges.  
16. A konyha használata esetén az eszközök tisztítását mindenki maga után köteles elvégezni. A konyhát kérjük 

tisztán tartani! 
17. Az üdülő területén zárt parkoló működik. Kérjük gépjárművel csak a kijelölt helyen parkoljanak! 
18. Az üdülő területén a kerékpárokat a kijelölt helyen lehet tárolni. Az épületben kerékpár tárolása TILOS! 
19. Kérjük, hogy az üdülő kapuit mindig zárják be! Az épület bejáratait az éjszakai órákban minden esetben 

kérjük bezárni! Nappali órákban az üdülő elhagyásakor kérjük, ügyeljenek arra, hogy az üdülőt teljesen lezárt 
állapotba hagyják!  

20. Fertőző betegek az üdülőt nem vehetik igénybe!  
21. Az elszenvedett balesetet, sérüléseket kérjük az üdülővezetőnek bejelenteni! 
22. A házirend, és az együttélési szabályok durva megsértése esetén az érintettek bevonásával az üdülővezető 

köteles jegyzőkönyvben rögzíteni az eseményt és a megállapításokat.  
23. Rendkívüli esemény vagy veszély észlelését a 24 órán át működő telefonszámon kérjük bejelenteni: 06-70/3-

936-692 
24. Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a pihenni vágyók biztonsága érdekében az üdülőben kamerarendszer 

működik! A berendezést üzemen kívül helyezni TILOS. A berendezés működését bármilyen formában 
akadályozni TILOS!  

25. Az üdülőben elhelyezett tárgyakban okozott károkért és az esetleges rongálásért a károkozót kártérítési 
felelősség terheli! 

26. Az üdülő közös értékünk, mindannyiunk pihenését és kikapcsolódását hivatott biztosítani. Kérünk minden 
kedves vendéget, fokozottan ügyeljen az állapot megóvására! Köszönjük! 

 
 
 

Kellemes pihenést kíván az:         


