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Az Ön kellemes pihenése érdekében kérjük, hogy a Vendégház használatba vétele előtt
ismerkedjen meg Házirendünkkel. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Vendégház használatba
vételével Ön elismeri és elfogadja annak Házirendjét, valamint kötelezettséget vállal az
abban leírtak betartására és felelősséget vállal a Házirend be nem tartása miatt okozott
kárért.
A Házirend a Vendégházban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.
1. Érkezés és elutazás
A Vendégház kulcsát a teljes szállásköltség kifizetése után a Vendégház gondnoka
megbeszélt helyen és időpontban adja át Önnek. A Vendégház a foglalás visszaigazolás
szerinti kezdőnapján 14 órától foglalható el. A Vendégházat a vendégeknek a foglalás
visszaigazolása szerinti utolsó nap 12 óráig kell elhagyniuk. A Vendégház kulcsának átadása a
Vendégház gondnokával megbeszélt helyen és időpontban történik.
A Vendégházban vendégek csak olyan számban tartózkodhatnak, amelyet a foglalásban a
csoport vezetője megadott és a Vendégház gondnoka visszaigazolt.
Érkezéskor a Vendégház tiszta, kitakarított állapotban fogadja a vendégeket. Távozáskor a
vendégeknek nem kell kitakarítaniuk, arról a Vendégház gondoskodik. Ugyanakkor kérjük, hogy
a Vendégházban történő tartózkodás ideje alatt is ügyeljenek a rendre és tisztaságra.
Amennyiben a Vendégház gondnoka a Házirendben foglalt szabályok súlyos megsértéséről
értesül és annak ténye beigazolódik, jogosult a vendégeket felszólítani a Vendégházból
történő azonnali távozásra a foglalásban visszaigazolt időpontot megelőzően is. Ebben az
esetben a Vendégház a kifizetett szállásdíj arányos részét a vendégeknek távozáskor
visszafizeti.
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2. Berendezések használata
A Vendégházban lepedő és ágyneműhuzat (paplan- és párnahuzat), valamint törölköző nem
áll a vendégek rendelkezésére, ezért kérjük, hogy azt szíveskedjenek magukkal hozni.
Kérjük, hogy a Vendégház épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen szíveskedjenek használni,
a tűz- és balesetvédelmi szabályok betartásával.
Ha a Vendégházban lévő eszközök vagy közművek (víz, gáz, villany) használata során
valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges károk megelőzése érdekében
szíveskedjenek azt a Vendégház gondnokának haladéktalanul jelezni.
3. Fűtés
A Vendégház központi fűtéssel rendelkezik, melyet gáz-cirkófűtés lát el. A helyiségek
hőmérséklete a nappaliban található termosztáttal szabályozható.
A nappaliban található cserépkályha használata, műszaki hiba miatt, életveszélyes és
szigorúan tilos.
4. Konyha, étkezés
A Vendégház önellátó jellegű, tehát a vendégeknek az étkezésről saját maguk gondoskodnak.
A Vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, amely alkalmas meleg étel főzésére. A
konyhában és kamrában az alábbi eszközök állnak a vendégek rendelkezésére:
•
•
•
•
•
•
•

hűtőszekrény
kerámialapos villanytűzhely sütővel
vízforraló
12 személyes tányér-, ét-, pohár- kávéskészlet
lábasok, fazekak és alapvető főzési eszközök (kések, szűrők, fakanalak, tároló
edények)
konyharuhák
konyhai tisztítószerek.

Kérjük kedves vendégeinket, hogy távozás előtt a használt edényeket szíveskedjenek elmosni
és a hűtőszekrényből a romlandó ételeket eltávolítani.
5. Általános szabályok
A Vendégházban és annak kertjében este 22 óra és reggel 8 óra között hangoskodni, erős
zajjal járó tevékenységet folytatni szigorúan tilos.
A Vendégház egész területén 18 éven aluli személyek szeszesitalt nem fogyaszthatnak és
nem dohányozhatnak.
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6. Dohányzás, tűzgyújtás, tűzvédelem
A Vendégházban, annak kertjében tüzet rakni tilos. Ez alól kivétel a kijelölt tűzrakó hely,
amely kizárólag szalonna- és grillsütésre, bográcsozásra használható. A tüzet annak
használata után vízzel alaposan el kell oltani.
Mielőtt elhagyják a tűzrakó helyet, kérjük győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban
eloltották. A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok égetése
tilos.
Dohányozni a Vendégházban szigorúan tilos. Dohányozni csak a Vendégház kertjében
szabad.
7. Vagyonvédelem és biztonság
A Vendégház területére, beleértve annak kertjét, behozott személyes tárgyakért felelősséget
nem vállalunk. A vendég köteles vigyázni személyes holmijára és értékeire Ez a felelősség a
tulajdonost nem terheli.
A Vendégházhoz tartozó eszközöket annak területéről még ideiglenesen sem lehet elvinni.
Eltávozáskor és éjszakára kérjük, hogy a kertkapukat, az épület első, illetve hátsó bejáratait,
valamint a nyári konyhát és a szerszámos helyiséget kulcsra zárni szíveskedjenek.
Balesetről vagy egyéb rendkívüli eseményről a Vendégház gondnokát vagy az általa
megnevezett személyt azonnal tájékoztatni kell.
8. Kár és felelősség
A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles
megtéríteni. A kár megtérítéséről a csoport vezetője gondoskodik, akinek nevét a foglaláskor
kell megadni.
9. Szállásadó bejutási joga
A Vendégház gondnoka előzetesen egyeztetett időpontban a kert és a kertben található
háziállatok gondozása céljából jogosult a Vendégház területére bejutni és ott a szükséges
munkát elvégezni.
10. Szemét elhelyezése
A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben történik. Kérjük, hogy a
szemetes edénybe helyezzenek a kamrában található műanyag szemetes zsákot. A megtelt
szemetes zsákokat a kertben található műanyag hordóban szíveskedjenek elhelyezni.
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11. Parkolás
Kérjük, hogy autóikkal kizárólag a kocsibejáró térburkolattal ellátott részén vagy a kerítésen
kívül, a ház előtt parkoljanak. A füves területen kérjük, hogy ne parkoljanak.
12. Háziállatok
A Vendégházba semmilyen háziállat nem hozható be.
13. Kert
A kertet a Vendégház gondnoka gondozza. Kérjük, hogy ügyeljenek a kertben lévő növények
épségére.
Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a Vendégház gondnokához vagy
megbízottjához. Köszönjük, hogy együttműködik velünk annak érdekében, hogy az Önök
számára és a szálláshely jövőbeli vendégei számára a kirándulás az üdülés a lehető legjobban
teljen el.

Kellemes kikapcsolódást és élményekben gazdag pihenést kívánok a Fenyőliget
Vendégházban.
Zoltán Csaba, gondnok
Telefon: 30-680-4172
E-mail: csaba.zoltan@startgarancia.hu
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