Házirend
A házirend a kulcsos turistaház tulajdonosa által összeállított, letölthető szabályzat, amely
minden szállóvendégre kötelezően vonatkozik, azt szállás elfoglalásával elfogadja, és a
csoport vezetője a bejelentőn, aláírásával elismeri! Amennyiben ezt súlyosan megszegik a
szálláshely tulajdonosa felfüggesztheti az ott tartózkodást a teljes szállásdíj visszatartásával!
1. A szállást a vendég 12 órától veheti igénybe és azt a következő nap 10 óráig kell
elhagyni, kivéve, ha a felek között más megállapodás született!
2. A csoport vezetőjének alá kell írni, hogy a házirendet elolvasta és a benne foglaltakat
betartja, valamint a csoport többi tagjával azt betartatja!
3. A csoport vezetője köteles a gondnoknak átadni a szálló vendégek listáját - letölthető
bejelentőlap - és a kért adatok valódiságát aláírásával igazolni!
4. A házban csak a bejelentőn szereplők tartózkodhatnak, ezt a tulajdonos vagy a gondnok
ellenőrizheti!
5. A vendégnek jogában áll a szálláshely összes helységét használni.
6. Amennyiben napközben elhagyják a szállást, az ajtót, ablakokat és a kiskaput kulcsra
zárják be! Az esetlegesen eltűnt értéktárgyakért a szállás tulajdonosának nincs
felelőssége!
7. A szálláshely összes belső helységében tilos a dohányzás! Kijelölt dohányzóhely a
kapunál!
8. Az épületbe tűz és robbanás veszélyes anyagot bevinni tilos! Kivételt képez a főzéshez és
a fűtéshez használható gázpalack!
9. Saját elektronikus készülékek használata tilos! Kivételt képeznek a kis teljesítményű
készülékek: pld. villanyborotva, elektromos fogkefe, telefon vagy fényképezőgép
akkumulátor töltője.
10. A kulcsosház szálláshelyeire háziállat nem vihető be!
11. Bográcsozáshoz, szalonnasütéshez tüzet rakni csak a kapu melletti tűzrakó helyen
szabad!
12. A szállás elfoglalásakor győződjenek meg a berendezési tárgyak épségéről, amennyiben
valamilyen hiányosságot észlel, azonnal értesítse a gondnokot!
13. A berendezési tárgyakban okozott kárt a károkozó vagy törvényes képviselője a
helyszínen köteles megtéríteni! Amennyiben nincs meg a károkozó, a csoport
egyetemlegesen felelős! A kár megtérítéséről a csoport vezetője köteles gondoskodni!
14. A kár összegét minden esetben a szállás tulajdonosa határozza meg!
15. Amennyiben valamelyik berendezési eszköz elromlik, ne próbálja megjavítani, értesítse
a gondnokot!
16. A vendég egyetért azzal, hogy tartózkodása idején - munkaköri kötelezettsége
elvégzésére - a szálláshelyre beléphessen a karbantartó.
17. A háló helységekben ételt tárolni és fogyasztani tilos!
18. A hulladékot az erre kijelölt edénybe helyezze el. Ételmaradékot ne dobja a kukába,
elhelyezéséről érdeklődjön a gondnoknál!
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