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NAMIOTEM,

KAMPEREM

LUB

Zameldowanie się w kempingu jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu przez gości oraz
uznania jej treści za zobowiązującą.
•

Zameldowanie-wymeldowanie
Przed- oraz poza sezonem
➢ zameldowanie: 7.00 - 22.00
➢ wymeldowanie: do godz. 18.00, możliwość płatności do 18.00
W sezonie głównym (w lipcu i sierpniu)
➢ zameldowanie: 13.00 - 22.00
➢ wymeldowanie: do godz. 12.00, możliwość płatność do 10.00

•

Po przyjeździe goście są zobowiązani do zameldowania się na recepcji.

•

Opaska na nadgarstek jest imienna, nie można jej przekazywać, trzeba ją nosić zgodnie z regulaminem.
Podczas wejścia do kempingu lub jego opuszczania trzeba ją pokazać, a przy wejściu do kąpieliska
trzeba pokazać kod kreskowy.

•

Ewentualne zmiany (wcześniejszy wyjazd, zmiana miejsca, itp.) muszą zostać zgłoszone.

•

Jeśli w dniu zaznaczonego wymeldowania gość zostaje dłużej na terenie kempingu niż podana godzina
wymeldowania, będzie on zobowiązany do zapłacenia dopłaty w wysokości jednodniowego pobytu.

•

W przypadku terenu parcelowanego goście mogą zajmować tylko teren swojej parceli. Teren poza
wyznaczonym nie może być zajmowany nawet tymczasowo, goście muszą parkować na swoich
parcelach.

•

Prosimy żeby między godz. 13.00 - 14.00 oraz 22.00 - 06.00 nie przeszkadzać zachowaniem innym
gościom kempingu.

•

Dla zapewnienia komfortu gości nie przyjmujemy nowych gości w godz. 22:00 - 07:00 a ruch
samochodowy także jest zabroniony. W tych godzinach nie można prowadzić żadnej czynności, która
może przeszkadzać innym gościom.

•

Na terenie kempingu i w pomieszczeniach wspólnych dzieci małoletnie mogą przebywać tylko pod
nadzorem rodziców lub krewnych, za ich zachowanie odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

•

Na terenie kempingu nie mogą przebywać obcy, odwiedzający mogą poprosić o pozwolenie na wejście
w recepcji.

•

Przedmioty wartościowe można składać do przechowania w recepcji, w przeciwnym przypadku
nie bierzemy za nie odpowiedzialności.

•

W celu utrzymania porządku i czystości śmieci prosimy wyrzucać do śmietników. Przy recepcji, obok
budynku kuchni i w 6 alejce stoją kontenery do selektywnego wyrzucania śmieci, zachęcamy do
korzystania z nich.
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•

Prosimy o nie korzystanie z budynków socjalnych podczas sprzątania.

•

Zbiorniki ścieków kamperów prosimy opróżniać wyłącznie do toalety chemicznej.

•

Na terenie kempingu mycie aut jest niedozwolone.

•

Prosimy nie prowadzić działalności handlowej na terenie kempingu.

•

Na terenie kempingu psy można wyprowadzać tylko na smyczy. Z powodu surowych regulacji psy nie
mogą znajdować się w blokach wodnych i miejscach wspólnego gotowania. Wszyscy właściciele psów
biorą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje psy.

•

Informacje dotyczące przypadków awarii oraz szczegółowe instrukcje przeciwpożarowe znajdują się na
recepcji.

•

Wcześniejsza rezerwacja miejsc pod namioty i kampery nie jest możliwa w lipcu i w sierpniu.

INSTRUKCJA PRZECIWPOŻAROWA
•

Na terenie kempingu nie wolno prowadzić działań, które mogą powodować pożar lub wybuch.

•

Urządzenia służące do gotowania/pieczenia z otwartym ogniem lub prądem elektrycznym nie wolno
zostawić bez nadzoru podczas użytkowania. W przypadku niebezpieczeństwa, silnego wiatru, deszczu,
lub jeśli nie jest on potrzebny, ogień musi zostać niezwłocznie zgaszony lub urządzenie musi zostać
wyłączone$

•

Podczas korzystania z urządzeń do gotowania/pieczenia użycie substancji łatwopalnych (benzyna, ropa
naftowa, rozpuszczalnik, itd.) w celu rozpalenia ognia jest ZABRONIONE!

•

Na terenie kempingu nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych, które są niezgodne ze
standardami albo grożą pożarem czy wybuchem. Dozwolone jest korzystanie z urządzeń
elektrycznych będących w nienagannym stanie, zamontowanych i podłączonych zgodnie z
przepisami. (Kuchenka, lodówka, klimatyzator, oświetlenie, itd.)
W przypadku opuszczenia wynajmowanego obszaru należy odłączyć lub wyłączyć urządzenia
elektryczne, a przy dłuższym braku użytkowania trzeba je odłączyć od zasilania. Nie dotyczy to
urządzeń które w związku z ich przeznaczeniem są zaprojektowane do ciągłego użytkowania (lodówki).

•

•

Do jednego gniazdka można podłączyć tylko jedno urządzenie, surowo wzbronione jest korzystanie z
rozgałężaczy!

•

W przypadku stosowania przedłużaczy nie wolno podłączać przedłużacza do innego przedłużacza.
Maksymalna długość przedłużacza to 3 m.

•

Można korzystać tylko z wtyczek zgodnych z węgierskimi normami.
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Gniazdka i wtyczki dopuszczalne>

Wtyczki niedopuszczalne:

REGULAMIN DLA GOŚCI PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO DOMKÓW MOBILNYCH
•

Domki mobilne są polecane dla maks. 5 osób dorosłych.

•

Kaucja: Kaucja za domek mobilny wynosi 20 tys. Forintów lub 100 EUR, płatna przy przyjeździe.
Przyjęcie i zwrot domków mobilnych odbywa się na podstawie remanentu. W przypadku zwrotu domku
i kompletnego wyposażenia w stanie nienaruszonym cała kaucja zostanie zwrócona podczas
wymeldowania.

•

Sprzątanie: Domki mobilne udostępniamy posprzątane, prosimy też o zwrot w porządnym stanie.

•

Przed wyjazdem prosimy zanieść śmieci do śmietnika. Prosimy o pozostawienie naczyń w stanie
umytym. Jeśli chcielibyście Państwo pozostawić zmywanie personelowi kempingu, jest to możliwe za
opłatą. (3.000,- Ft / 15,- EUR)

•

W domku mobilnym palenie jest zabronione i nie można też wynająć domku mając zwierzęta.

•

Zniżka klubowa kempingu nie jest honorowana przy wynajmie domków mobilnych.

•

Przyjazd najwcześniej o 15.00

•

Wyjazd najpóźniej o 10:00

•

Opaska gości domków mobilnych w dniu wyjazdu już nie jest ważna.

•

Przedmioty wartościowe można zdeponować w recepcji, w przeciwnym przypadku nie bierzemy za nie
odpowiedzialności.

•

Informacje dotyczące przypadków awarii oraz szczegółowe instrukcje przeciwpożarowe znajdują się na
recepcji.

Życzymy udanego wypoczynku w imieniu pracowników Hungarospa Hajdúszoboszló i kempingu.

