Az Albatrosz Kemping házirendje
Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a kemping biztonsága és a többi vendég nyugalma érdekében tartsák be az alábbi
szabályokat:
Bejelentkezés / Kijelentkezés:
A szállás elfoglalására az érkezés napján 14 órától van lehetőség. A korábban érkező vendégek türelmét kérjük.
A szálláshelyeket a távozás napján 10 óráig kell elhagyni, amennyiben a vendég ezt nem teljesíti a megjelölt
időpontig, MINDEN esetben felszámoljuk a következő napi szállásdíjat!
Minden vendégnek érkezéskor be kell jelentkeznie. A bejelentkező lapot minden kempingbe érkező
vendégnek kötelező olvashatóan kitöltenie (kivétel a „Vendég aláírása” rész).
A szobakulcsok csak az adatszolgáltatás teljesítése, illetve a szolgáltatás költségének kiegyenlítése után
bocsáthatók rendelkezésre.
Ha járművel érkeztek és a kemping területén parkolnak, annak adatait is közölni kell a személyzettel. Minden, a
fenti adatokban történő változást a recepción kell bejelenteni.
A szállóvendégekhez érkező látogatók adatait, érkezés és a távozás idejét kérjük a recepción előre bejelenteni,
fogadásuk kizárólag bejelentéssel lehetséges!
Parkolás:
A kemping területén csak szállóvendégek parkolhatnak. A parkolási díj összegét a mindenkori aktuális árlistánk
tartalmazza. A kempingen belül megengedett sebesség max. 10 km/h, valamint a KRESZ szabályai érvényesek.
Azt a vendéget, aki ittas állapotban vezeti gépkocsiját / motorkerékpáját, veszélyezteti vendégeink testi épségét, a
rendőrségnél feljelentjük, és a továbbiakban nem maradhat kempingünkben.
Üdülési szabályzat:
A 4. életévüket még be nem töltött gyermekek a kemping szolgáltatásait ingyenesen vehetik igénybe.
Sátrát, lakókocsiját, gépkocsiját az arra kijelölt helyen kérjük elhelyezni.
A kemping területén található vizesblokkokat és a közös konyhát kérjük kulturáltan és rendeltetésszerűen
használni, ellenkező esetben a Vendég a kár helyreállítására / kártérítésre kötelezhető. A szándékos rongálás, vagy
berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést és/vagy feljelentést von maga után!
A hűtőben csak névvel és dátummal ellátott élelmiszert lehet tárolni. Hétfőnként, a név és dátum nélküli
élelmiszereket eltávolítjuk.
A kemping területén dohányozni szigorúan tilos! Kizárólag a kijelölt területen van erre lehetőség.
Tisztelettel megkérjük dohányzó vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében a kemping területén a
csikket ne szórják szét, hanem az arra kijelölt tárolóedénybe tegyék.

A kemping területén szemetelni tilos!
A kemping területén lévő bármilyen üzemzavart vagy valamely berendezés meghibásodását kérjük a recepción
haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.
Mindennemű károkozás, kártérítés címen felszámolásra kerül!

A kempingben este 22 óra után az ott tartózkodók nyugalmának érdekében kérjük,
szíveskedjenek mellőzni a hangoskodást és az egyéb zavaró magatartást!

Azok a vendégek, akik a többi vendég nyugalmát, pihenését, magatartásukkal zavarják, vagy az együttélés
normális szabályait, a házirendet nem tartják be, el kell hagyniuk a kempinget.
A kemping területén autót mosni, mosószeres vizet kiönteni tilos!
A kemping területére állatot csak előzetes egyeztetés után, térítés ellenében lehet behozni, azok hulladékát
gazdájuknak azonnal el kell takarítani! Kutyát csak pórázon lehet tartani, csak külön engedéllyel, szájkosárral és
érvényes oltási könyvvel lehet behozni. A faházakba, szobákba az állatokba bevinni tilos!
Az üzemeltető nem vállal felelősséget az értékek elvesztése vagy lopás esetén, kártérítésre nem kötelezhető
természeti csapás, tűz illetve önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. áramszünet).
A talált tárgyakat a recepción kérjük leadni, amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyi
igazolvány felmutatásával és aláírással kell az átvételt igazolni! A talált tárgyak a recepción vehetők át.
A Vezetőség fenntartja azt a jogot, hogy a botrányosan viselkedő vendégeket ne fogadja, illetve a kempingből
azonnali hatállyal eltávolíthatja.
A gyerekekért szüleik, illetve kísérőik, csoportvezetőik felelnek. Kérjük a gyerekeket folyamatos felügyelet alatt
tartani!
A kemping vezetője és személyzete minden esetben jogosult a házirend betartását figyelemmel kísérni és a
vendégeket a házirend betartására felszólítani.
A házirend betartásáért a szülő, vagy pedagógus a vele együtt üdülő gyermekekért is felelős.
A konyha felszereléseit szabadtéri sütés, főzés esetén kérnénk maradéktalanul visszahordani az adott helyre.

A kemping felszereléseit a kempingből kivinni, a szobákat átrendezni, a faházakban
található szekrényt, asztal-oka-t és ágyakat a faházból kivinni

SZIGORÚAN TILOS!
Kérjük, óvják a kempingben található növényeket, bokrokat, ágaikat; hajtásaikat ne törjék le, a facsemetéket ne
tapossák le, parkolás során ne menjenek neki a parkolót szegélyező bokroknak! A szalonnasütéshez nyársakat
ne a kemping területén vágjanak! A növények és a terület tisztaságának védelme érdekében tilos a piszkos vizet
a fákhoz és a növényekre önteni.
Kérjük, hogy a szemetet a szeméttárolóba dobják, továbbá a kemping rendjét és tisztaságát őrizzék meg!
A tűzvédelmi szabályokat köteles mindenki betartani, nyílt láng használata, tűzrakás a lakókocsik, lakóbuszok
vagy sátrak között tilos. Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken lehet és a program befejeztével
gondoskodni kell a tűz és parázs biztonságos eloltásáról. Szeles időben tüzet rakni tilos!
Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá kempingünk nyugalmának megőrzéséhez, hogy minden Vendégünk jól
érezhesse magát!

Kellemes pihenést kívánunk!
Az Albatrosz Kemping dolgozói

