Kemping VAJKA domáci poriadok
Vítame Vás v kempingu Vajka.
Hostia kempingu sú povinní prijať a dodržiavať domový poriadok. V prípade neakceptovania alebo nedodržiavania pravidiel môže prevádzkovateľ
kempingu službu odmietnuť. Neznalosť pravidiel neoslobodzuje hostí od ich dodržiavania. Platí, že hosť s rezerváciou akceptoval domáci poriadok kempu.
Príchod:
- Vstup do kempu je povolený len registrovaným hosťom. Vlastných hostí je
možné prijímať len na základe oznámenia majiteľovi - za určený poplatok.
- Hostia prichádzajúci do kempingu musia zaregistrovať každú osobu na
recepcii do knihu návštev, ešte pred prijatím ponúkaných služieb.
- Hostia kempingu môžu vstúpiť do centrálnej budovy s prístupovým kódom.

Odchod:

- Pri odchode odovzdajte poverenej osobe kľúče, keď ste nejaké dostali.
- Prosíme hostí, aby pri odchode opustili kemping do 11:00.
- Ak tak hosť neurobí do uvedeného času, je povinný uhradiť poplatok za všetky
čerpané prijaté služby za pol dňa navyše.

Recepcia:

-Telefonická recepcia kempingu funguje od 7:00 do 22:00.
Prosíme o dodržanie tohto časového intervalu.

Platba:

- Účet je možné uhradiť v hotovosti, v eurách, vo forintoch alebo kreditnou
kartou.
- V prípade platby v HUF bude suma vrátená v eurách. HUF bude
prepočítaný podľa aktuálneho výmenného kurzu!

Odpady:

- Odhadzovanie odpadkov v kempingu je prísne ZAKÁZANÉ!
Prosíme o separáciu odpadkov na papier, plast a komunálny.
Nádoby na smeti sú označené.
- Hosť je povinný odovzdať centrálnu budovu a miesto stanovania v stave, v akom ich
prevzal, počkať na kontrolu odovzdania. Čistenie zahŕňa umývanie použitého
riadu a kuchynského náradia a ich ukladanie do skrinky.
- Počas vášho pobytu v kempingu udržujte toalety a sprchy v poriadku.
udržujte poriadok na toaletách Myslite na ďalšieho hosťa po vás na toaletách a
sprchách!
- Udržujte vonkajší a vnútorný priestor kempingu v čistote.

Bezpečnosť:
- Od 22:00 do 07:00 prosíme o zachovanie nočného kľudu a prerušenie premávky vozidiel. Tí, ktorí chcú sa hlasno zabávať alebo
počúvať hudbu, nech hľadajú iné miesto na ubytovanie!
- V prípade opakovaného nerešpektovania pokynov a pre pokoj a bezpečnosť hostí má majiteľ právo upozorniť dotyčné orgány.
- Priestor centrálneho domu je zvonka monitorovaný kamerou!
Uhrádzanie škody:
- Prosím, používajte kempingové vybavenie s náležitou starostlivosťou, za spôsobené škody zodpovedá hosť!
- Úmyselné poškodenie alebo krádež častí vybavenia bude mať vždy za následok kompenzáciu alebo nápravu na mieste.
- Využívanie areálu a jeho služieb a zariadení je na vlastné riziko.
- Za deti sú zodpovední ich rodičia, ich sprievod alebo vedúci skupiny. Majte deti pod neustálym dohľadom! Rodič alebo učiteľ
zodpovedá aj za dodržiavanie domáceho poriadku. Deti mladšie ako 15 rokov majú do kempu povolený vstup len v sprievode dospelej
osoby.

Domáce zvieratá:
- Domáce zvieratá sú povolené v kempingu len po predchádzajúcej dohode, za poplatok.
- Majiteľ zvieraťa je plne zodpovedný za ich zdravie a správanie sa.
- Domáce zvieratá nie sú povolené v spoločenských a sociálnych priestoroch (kúpeľňa, WC, kuchynka, ...), ako aj v areáli ihrísk a
športovísk!
- Zvieratá sa NESMÚ pustiť! Prosíme našich hostí, aby držali svojich miláčikov na vodítku!
- Výkaly zvierat, je majiteľ zvieraťa povinný zlikvidovať.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia zariadenia alebo majetku iných hostí zvieraťom, je majiteľ psa povinný uhradiť vzniknutú škodu v
plnej výške.

Ďalšie záležitosti:
- V budovách je zakázané fajčiť.
- Zakladanie ohňa v kempingu je povolené len na mobilnom ohnisku v súlade s protipožiarnymi predpismi a len za účelom varenia alebo
opekania. Na konci opekania je potrebné oheň vždy uhasiť!
- Používanie samostatných ohrievačov v budovách nie je povolené.
- V každom prípade prosím kempujte len na vyhradenom mieste v kempingu.
- Prosím, dávajte pozor na svoje cennosti. Majiteľ kempingu nezodpovedá za prípadné krádeže alebo škody, ale samozrejme urobíme
všetko pre to, aby sme našim hosťom zabezpečili nerušený odpočinok a prípadné problémy vyriešili čo najskôr. V budove kemp ingu je
možnosť bezpečne uchovať tieto veci.
- Pravidlá a cestnej premávky platia v celom areáli kempingu, pravidlá pobytovo-oddychovej zóny platia pre areál kempingu! Maximálna
povolená rýchlosť všetkých vozidiel: 5 km/h.
- Všetci v celom kempingu musia dodržiavať požiarne, úrazové, plavebné, hygienické a iné úradné predpisy.
- Je zakázané kopať drenážnu priekopu alebo vypúšťať splašky do zeme z dôvodu environmentálnych predpisov.
- Ak spozorujete poruchu na niektorom zariadení, ihneď to nahláste na recepcii, aby sme mohli začať s odstraňovaním porúch.
- Majiteľ kempingu a zamestnanci sú oprávnení vo všetkých prípadoch kontrolovať dodržiavanie zásad a vyžadovať od hostí ich
dodržiavanie.
- Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, neváhajte nás kontaktovať.

Dodržujte, prosím, vyššie uvedené pokyny, aby ste pomohli udržať náš kemping príjemným miestom, aby sa všetci naši hostia sa tu cítili dobre!

Prajeme Vám príjemné strávenie voľného času!

Majiteľ Zoltán Jankó

