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1. A beutalt a szobát és a fürdőszobát a beutalás teljes idejére kizárólagos
joggal, rendeltetésszerűen használhatja. A konyhákat szintenként a beutaltak
nem kizárólagos joggal használhatják. Az üdülőben lévő eszközöket /konyhai
edények, rádió, TV, hűtő/ rendeltetésszerűen használja és azokért
egyetemleges felelőssége van minden beutaltnak. A szobák és fürdőszobák
átvételét a leltárjegyzék alapján hiánytalanul kell átadni az üdülő gondnokának, mivel a beutalt teljes anyagi felelősséggel tartozik mind a
rongálásért, mind a hiányért.
2. A szobát a befizetett tartózkodási idő első napján 10 órától lehet elfoglalni, a
beutaló átadása ellenében és az utolsó éjszakát követő nap déli 12 óráig kell
elhagyni a szobát és az üdülő egész területét is. A beutalt megérkezésekor
személyi igazolványával vagy más irattal igazolja magát és mindenkor
érvényes bejelentkezési kötelezettségének eleget kell, hogy tegyen. A helyi
üdülési díjat megérkezéskor a gondnoknál fizesse be.
3. Dohányozni csak az udvaron, az épület mellett a szaletli (kerti lugas) alatti
helyen lehet, az épület minden helyiségében, az üdülő más területén,
valamint a játszótér melletti padon és a játszótér közelében szigorúan
tilos. A szabályt megszegő vendég azonnal kizárható az üdülésből.
4. Kérjük, hogy értéktárgyaikat a gondnok kezelésében lévő széfben tárolják.
Ellenkező esetben az eltűnt tárgyakért nem vállalunk felelősséget
3 éven aluli gyermek nem tartózkodhat az üdülőben.
Más személyek /hozzátartozók és egyéb ismerősök/ sem nappalra, sem éjszakára az üdülő
területén nem tartózkodhatnak. Az üdülőbe kutyát, macskát és egyéb állatot bevinni tilos.

5. A medencét mindenki a saját felelősségére használhatja. A medence vízzel
való feltöltését, leeresztését kizárólag a gondnok végezheti. Feltöltés egy
turnusban max. 1 alkalommal lehetséges. A gyermek felügyelet nélkül nem
használhatja a medencét.
6. A kert és a fű locsolását csak a gondnok végezheti.
Kérjük a beutalt a hangoskodást mellőzze, este 22 óra és reggel 8 óra között
csendesen viselkedjen és a társas együttélés szabályait tartsa be.
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