
Kemping VAJKA  házirendje
Üdvözöljük Önöket a Vajka kempingben.

A kemping vendégei a házirendben leírtakat magukra nézve kötelezően elfogadják és betartják. Aki a szabályokat nem vállalja, vagy nem tartja be, attól a
kemping üzemeltetője a szolgáltatást megtagadhatja.  A szabályzat nem ismerete, nem mentesíti  a vendégeket annak betartása alól.  Érvényes, hogy a
vendég a foglalással a házirendet elfogadta.

Érkezés:
-  A kempingben  csak  bejelentett  vendégek  tartózkodhatnak.  Saját  vendéget  fogadni  csak  előzetes  bejelentés  alapján  lehet  -
meghatározott díj ellenében.

- A kemping területére érkező vendégek a kempinghely elfoglalása előtt kötelesek személyenként regisztrálni magukat a recepción a
bejelentőlap pontos kitöltésével. 

- A kemping vendégei a központi épületbe egy belépőkód segítségével tudnak belépni. 

Távozás:
- Kérjük, hogy távozáskor értesítse a  recepciót, adja le a kulcsokat, ha valamilyet kapott. 

- Kérjük, hogy a szálláshelyet szíveskedjenek elhagyni  legkésőbb  11:00 óráig. 

- Amennyiben a vendég ezt nem teljesíti a megjelölt időpontig, úgy plusz 1 napi, díj megfizetésére köteles.

Recepció:
 -A kemping recepciója 7:00 – 22:00 óráig van nyitva.  Kérjük, ezt az időt tartsa be.

Fizetés  :  
- A számlát  készpénzzel euróban, forintban vagy  bankkártyával,  egyenlíthetik ki.

- Forintban történő fizetés esetén a visszajáró összeget Euróban adjuk vissza. A FT az aktuális árfolyam szerint kerül átváltásra!

Szemetelés:
- A kemping területén szemetelni szigorúan TILOS! Kérjük a hulladékot papírra, műanyagra és komunálisra szétválasztani és az így
megjelölt szeméttárolóba helyezni.

- A szállóvendég köteles a  központi házat és sátorterületet úgy átadni, ahogy azt átvette, kitakarítva átadni, az átadás leellenőrzését
megvárni,  majd  a  kulcsot  a  kempingvezetőnek személyesen leadni.  A takarítás  magában  foglalja  a  használt  edények,  konyhai
eszközök elmosogatását, szekrénybe való elpakolását  .  

- A mellékhelyiségekben és zuhanyzókban gondoljanak az Önök után következő vendégre is!

- Kérjük Önöket, hogy a kemping külső területét és belső helységeit tartsák tisztán.

Biztonság:        
-22:00 - 07:00 óra között  kérünk az éjszakai nyugalmat betartani és a járművek forgalmát szüneteltetni.  Esti bulizásra vágyó,
hangosan mulatozók más szálláshelyet keressenek! 

- Többszöri felszólítás után az utasítások be nem tartása esetén valamint a vendégek nyugalma és biztonsága érdekében a tulajdonosnak
jogában áll a hivatalos szerveket értesíteni.

- A központi ház kívülről kamerával megfigyelt terület! 

Kártérítési felelősség:
-  Kérjük,  szíveskedjenek  a  kemping  felszerelési  tárgyait  kellő  gondossággal  használni,  az  esetlegesen  okozott  kárért  a  felelősség  a
vendéget terheli!

- Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észleli, haladéktalanul jelentse a recepción, hogy a hibaelhárítást megkezdhessük. 

- A szándékos rongálás, vagy berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést vagy feljelentést von maga után. 

- A terület használata és szolgáltatásai, létesítményei  saját felelősségre vehetők igénybe.

- A gyerekekért szüleik, illetve kísérőik, csoportvezetőik felelnek. Kérjük a gyerekeket folyamatos felügyelet alatt tartani! A házirend
betartásáért a szülő, vagy pedagógus a vele együtt üdülő gyermekekért is felelős. 15 év alatti gyermekek a kemping  létesítményeit és
szolgáltatásait csak nagykorú felügyelet mellett használhatják.





Háziállat:
- A kemping területére állatot csak előzetes egyeztetés után, térítés ellenében lehet behozni.

- Azok egészségi állapotáért és viselkedéséért a gazda teljes mértékben felelősséggel tartozik.

-  A  háziállatok  a  szociális  és  közösségi  helyiségekbe  (fürdő,  WC,  konyha,  mosogató),  valamint  a  fürdő  területére,  a  játszóterek,
sportpályák területére nem vihetők be!

- Az állatokat szabadon engedni TILOS! Megkérjük vendégeinket, hogy tartsák pórázon háziállataikat!

- Az állatok ürülékét a gazda köteles eltakarítani.

Egyebek:
- Az épületekben tilos dohányozni. 

- A kemping területén tüzet rakni kizárólag az arra kijelölt helyen, az erre a célra szolgáló ún. tűzszekerekben lehet és csak a tűzvédelmi
szabályok betartásával engedélyezett és csak bográcsozás vagy szalonnasütés céljából lehetséges. A tüzet a program befejeztével minden
esetben el kell oltani! 

- Az  épületekben az egyéni fűtőberendezések használata nem megengedett.

- Kérjük, minden esetben csak a kemping arra kijelölt területén táborozzanak. 

- Kérjük, vigyázzanak értékeikre. A kemping nem vállal felelősséget az esetleges lopásokért,  károkozásért, de természetesen mindent
megteszünk vendégeink zavartalan pihenése érdekében és a problémák mielőbbi megoldásáért.  

-  A  kemping   egész  területén  a  KRESZ  előírásai  és  szabályai  érvényesek,  a  kemping  területére  a  lakó-pihenő  övezet  szabályai
vonatkoznak! Valamennyi jármű megengedett maximális sebessége: 5 km/ h.

- A kemping egész területén mindenki köteles betartani a tűzrendészeti, a balesetvédelmi, a vízrendészeti, a közegészségügyi és más
hatósági előírásokat.

- Vízelvezető árkot ásni, valamint szennyvizet a földbe vezetni környezetvédelmi előírások miatt tilos.

- A kemping vezetője és személyzete minden esetben jogosult a házirend betartását figyelemmel kísérni és a vendégeket a házirend
betartására felszólítani.

- Ha kérdése van, illetve segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Kérjük, hogy a fentiek betartásával járuljon hozzá kempingünk nyugalmának megőrzéséhez, hogy minden kedves vendégünk jól érezhesse magát!

Kellemes pihenést és időtöltést kívánunk!
                                                                                                  Jankó Zoltán tulajdonos


