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Az üdülés megkezdése kizárólag az üzemeltetőnél történt bejelentkezés után történhet! 
 
Az 1 és 3 év közötti gyermekkel történő üdülés mindkét üdülő elő illetve utószezonjában lehetséges. 
 

FIGYELEM: Az üdülő épületébe riasztó és füstérzékelő berendezést szereltettünk fel. Kérjük fokozottan 

figyeljenek a kijelölt dohányzóhely használatára! Amennyiben a füstjelző berendezés dohányzás miatt bekapcsol, 

a riasztás költségeit az fizeti, aki miatt a rendszer működésbe lépett. A tűzveszély okozása miatt és az élet 

megóvása érdekében a beutalt és családja az üdülés folytatásából kizárandó. 

A TESZ mindkét üdülőjében kültéri kamerarendszer üzemel. 

FIGYELEM: A megszokott rendhez képest nem a régi gondnok, hanem üzemeltető látja el az üdülő 

fenntartását, ezért csak indokolt esetben hívják a következő telefonszámon: 

Horváth Csabáné Andrea: +36 20 513-3366, vagy Szabó Anikó +36 20 510-0396 

  
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 üzemeltetőjének, 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 a távozás napján 9 -10 óra között 
az üzemeltető képviselőjénél fizesse be. 
A főszezonban a beutalás megkezdésének napján, vagy utána érkező vendég (bármely okból) este 8 óra után 
nem foglalhatja el a szállást, csak a következő nap 10 órától, hogy a többi vendéget ne zavarja és az üzemeltető 
esti pihenését is biztosítani lehessen. 

 
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 az üzemeltető kezelésében lévő széfben tárolják.  
      Ellenkező esetben az eltűnt tárgyakért nem vállalunk felelősséget 

    
5. A medencét mindenki a saját felelősségére használhatja. A medence vízzel való feltöltését, leeresztését 

kizárólag az üzemeltető végezheti. A gyermek felügyelet nélkül nem használhatja a medencét. 
(Medencehasználati szabályzat külön) 

 
6. A kert és a fű locsolását csak az üzemeltető végezheti, a locsolás a fúrt kútról sem megengedett.  

 
7. Más személyek /hozzátartozók és egyéb ismerősök/ sem nappalra, sem éjszakára az üdülő területén nem 

tartózkodhatnak. Az üdülőbe kutyát, macskát és egyéb állatot bevinni tilos.  
 

8. A beutalt a hangoskodást mellőzze, este 22 óra és reggel 8 óra között csendesen viselkedjen és a társas 
együttélés szabályait tartsa be. A társalgóban bármilyen eszköz (horgász, strand, sup, stb.) tárolása 
ideiglenesen is tilos. 
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