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H Á Z I R E N D SÁTORRAL, LAKÓAUTÓVAL ÉS LAKÓKOCSIVAL ÉRKEZŐ VENDÉGEKNEK
A kempingbe történő bejelentkezés feltételezi, hogy vendégeink házirendünk szabályait megismerték,
és annak tartalmát magukra nézve kötelezőnek elismerik.
•

Érkezés-távozás
elő-utószezonban
➢ érkezés 7.00 - 22.00 óra között
➢ távozás : 18.00 óráig , számlafizetés 18.00 óráig
főszezonban ( július – augusztus hónapok )
➢ érkezés : 13.00 – 22.00 óra között
➢ távozás : 12.00 óráig , számlafizetés 10.00 óráig

• Vendégeink érkezéskor a recepción kötelesek bejelentkezni.
• Az átadott (karra felhelyezett) karszalag személyre szól, nem ruházható át, azt rendeltetésszerűen kell
viselni. A kempingbe történő be- és kilépéskor mindig fel kell mutatni, a fürdőbe történő belépéskor a
vonalkód leolvasónál ellenőriztetni kell.

• Az esetleges változásokat azonnal be kell jelenteni (pl. korábbi elutazása, placc csere stb).
• Amennyiben az előzetesen bejelentett távozási napon a fentiekben meghatározott távozási időn túl a
kemping területén maradnak, tartózkodási
költségének megfelelő összeg.

felárat számolunk fel, amelynek mértéke 1 nap teljes

• Parcellázott terület esetén csak a parcella területe foglalható el. A kijelölt helyen kívül további terület
még ideiglenesen sem használható, autójával valamennyi vendég csak a saját parcelláján parkolhat.

• Kérjük, hogy 13.00 és 14.00 óra között, illetve 22.00 óra és 6.00 óra között a kemping vendégeinek a
nyugalmát ne zavarják.

• Vendégeink nyugalma érdekében este 22.00 óra és reggel 7.00 óra között új vendégeket nem
fogadunk, és a gépjármű forgalom szünetel. Ez idő alatt semmilyen olyan tevékenység nem folytatható,
amely mások pihenését zavarja.

• A kempingben és a közösségi helyiségekben kiskorú gyermekek csak szülői vagy rokoni felügyelet
mellett tartózkodhatnak, viselkedésükért a szülők vagy kísérőik felelnek.

• A kemping területén idegenek nem tartózkodhatnak, a látogatók a recepción kérhetnek engedélyt a
belépésre.

• Értéktárgyakat és iratokat a recepción lehet elhelyezni megőrzésre, ellenkező esetben azokért
felelősséget vállalni nem tudunk.

• A rend és a tisztaság fenntartása érdekében a szemetet a szemétgyűjtőben szíveskedjenek elhelyezni.
A recepciónál, a konyha épülete mellett és a 6. utcában szelektív hulladékgyűjtő konténerek vannak
kihelyezve, kérjük, használják őket!
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• Kérjük, hogy a szociális épületeket a takarítás ideje alatt lehetőleg ne használják!
• A lakókocsik szennyvíz tartályait csak az erre a célra épített kémiai WC-be szabad üríteni.
• A kemping területén tilos a kocsimosás!
• Kérjük, hogy a kemping területén kereskedelmi tevékenységet ne folytassanak!
• A kemping területén a kutyákat csak pórázon szabad tartani! A kutyák a szigorú szabályok miatt nem
vihetők be a vizesblokkokba, közösségi főzőhelyekre. Minden kutyatulajdonos felelős a kutyája által
okozott személyi- és anyagi kárt megtéríteni.

• Havária (rendkívüli esemény) esetére vonatkozó információ és részletes tűzvédelmi házirend a
recepción olvasható.

• A sátor és lakókocsi helyek előfoglalása július-augusztus hónapokban szünetel.
TŰZVÉDELMI HÁZIREND

• A Camping területén nem szabad olyan tevékenységet folytatni, amely tüzet vagy robbanást okozhat.
• A nyílt lángú vagy elektromos főző-sütő berendezést, használat alkalmával, őrizetlenül hagyni nem
szabad. Veszély esetén, erős szél, eső, vagy ha arra már szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani,
vagy a berendezést ki kell kapcsolni!

• A főző-sütőberendezés használata során a tűz közvetlen begyújtására valamint égés gyorsítására

robbanásveszélyes, valamint tűzveszélyes folyadékot (benzin, gázolaj, festékhígító, stb.) használni
TILOS!

• A Camping területén tilos olyan elektromos berendezést használni, amely nem szabványos, tűz és

•

balesetveszélyes. Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő szabályosan szerelt és csatlakoztatható
elektromos berendezést szabad üzemeltetni. (tűzhely, hűtőszekrény, klímaberendezés, világító
eszközök, stb.)
A bérelt terület elhagyásakor az elektromos hálózatról működtetett berendezéseket le illetve ki kell
kapcsolni, huzamosabb ideig nem használt elektromos berendezést a villamos hálózatról le kell
választani. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően
folyamatos üzemre lettek tervezve (hűtőszekrény).

• Egy csatlakozó aljzatból csak 1 egység üzemeltethető, elosztót használni szigorúan TILOS!
• Hosszabbító használata esetén hosszabbítóról másik hosszabbítót üzemeltetni nem lehet. A
hosszabbító maximális hossza 3 méter lehet.

• Csak a magyar szabványoknak megfelelő dugvilla használható.
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Használható dugaszoló aljzat és dugvilla:

Nem használható dugvillák:

H Á Z I R E N D MOBIL HÁZAKBA ÉRKEZŐ VENDÉGEKNEK

• A mobilházat max.5 felnőtt részére ajánljuk.
• Kaució: A kaució mértéke mobilházanként 20.000.-Ft, vagy 100 EUR, az összeget érkezéskor vesszük
át. A mobilház átadása és átvétele leltár alapján történik. A mobilház és a felszerelés hiánytalan
visszaadása esetén a kaució teljes összegét a távozáskor visszaadjuk.

• Takarítás: A mobilházat takarított állapotban adjuk át vendégeinknek, távozáskor kérjük rendben
visszaadni.

• Távozáskor kérjük, hogy a szemetet szíveskedjenek a hulladékudvarba kivinni! Kérjük, hogy az
edényeket elmosogatva hagyják a konyhában! Amennyiben a mosogatást a kemping személyzetére
szeretné hagyni, ezt külön díj ellenében kérheti. (3.000,- Ft / 15,- EUR)

• A mobilházban tilos a dohányzás és háziállat bevitele semmilyen formában nem megengedett.
• A kempingek club tagsági kedvezménye a mobilház árakra nem vonatkozik.
• Érkezés legkorábban:15:00
• Távozás legkésőbb: 10:00
• Mobilházas vendégeinknek a karszalag az elutazás napján már nem érvényes.
• Értéktárgyakat és iratokat a recepción lehet elhelyezni megőrzésre, ellenkező esetben azokért
felelősséget vállalni nem tudunk.

• Havária (rendkívüli esemény) esetére vonatkozó információ és tűzvédelmi házirend a recepción
olvasható.

Kellemes pihenést kívánnak a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. és a kemping dolgozói!

