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Házirend
A kemping és a strand vendégei részére
1.
A kempinget azok a vendégek látogathatják, akik a házirendben leírtakat magukra nézve
kötelezően elfogadják és betartják.
2.
A kempingben tartózkodni, és annak szolgáltatásait igénybe venni csak azoknak lehet, akik
éves bérlettel vagy érvényes napijeggyel rendelkeznek. A napijegyek éjszakai tartózkodásra nem
jogosítanak.
3.
A kemping egész területén, a napozásra és fürdőzésre alkalmas körülmények között, a
naturizmus elvei betartása szerint illik tartózkodni. Kivéve azokat az eseteket, amikor időjárási
feltételek, vagy az egyén egészségi állapota ezt nem teszik lehetővé.
4.
A kempingben tartózkodókról fotó- vagy videofelvételek csak az érintettek hozzájárulásával, a
személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett készíthetőek.
5.
A kempingből való kitiltást vonhatja maga után a naturistához méltatlan és kulturálatlan
magatartás, mások nyugalmának és a közösség pihenésének zavarása.
6.
Táborozni, lakóobjektumot felállítani az üzemeltető kft. ügyvezetőjével történő egyeztetés
után lehet, ezért minden esetben jelentkezni kell a kemping gondnokánál! Egy lakóobjektum által
elfoglalt hely legfeljebb 40 m2 lehet.
7.
A kemping egész területén a KRESZ előírásai és szabályai érvényesek, ezen belül a kemping
területére a lakó-pihenő övezet szabályai vonatkoznak! A megengedett maximális sebesség: 20
km/óra. A strand területeken, a játszásra, sportolásra használt helyeken és minden tömeges rendezvény
közvetlen területén, parkolni TILOS! Kérjük vendégeinket, hogy 22 00 és 06 00 óra között a
kempingben gépkocsival csak érkezés és távozás céljából közlekedjenek!
8.
Kutyákat az érvényes díjtételek megfizetése mellett lehet a telepre behozni. Az állatokat a
kijelölt napozó és fürdőző helyekre, a gyermekjátszóterekre bevinni és ott tartani, valamint ezeken a
helyeken fürdetni TILOS. A tulajdonos az állat által okozott kárt köteles megtéríteni, illetve a
környezet szennyezését eltakarítani. Kutyákat csak pórázon szabad sétáltatni. Balesetveszély miatt, a
felügyelet nélkül hagyott kutyát meg kell kötni!
9.
A kulturált szórakozás és a szabadidő hasznos eltöltése minden vendégnek joga és érdeke.
Törekedni kell egymás nyugalmának megőrzésére! Az esti zenés rendezvények zárásának időpontja
mindig közelítsen a nagy többség akaratához! Vitás esetben az üzemeltető Kft. ügyvezetőjének
döntése az irányadó.
10.
Sportolni az arra kijelölt helyeken a többi vendég pihenését nem zavaró módon és időben
lehet. A kempinghez tartozó vízterületen, belső égésű motorral hajtott sporteszközök, illetve vízi
járművek használata TILOS! Horgászni érvényes engedély birtokában, a fürdőzőket és a vízi sportokat
nem zavarva lehet.

11.
A kemping egész területén mindenki köteles betartani a KRESZ, a tűzrendészeti, a
balesetvédelmi, a vízrendészeti, a közegészségügyi és más hatósági előírásokat. A Kemping területén a
vezetékes ivóvízzel locsolni és gépkocsit mosni TILOS!
12.
A tagsági igazolványt és a bérleteket belépéskor a portaszolgálat felé kérés nélkül fel kell
mutatni. A megváltott napijegyeket a távozásig meg kell őrizni! Ellenőrzéskor mindezeket az
ellenőrző személynek be kell mutatni.
13.
Aki nem rendelkezik személyi bérlettel, az csak abban az esetben éjszakázhat a kempingben,
ha bejelentkezett és recepciós számlát kért a pénztárban.
14.
Rendbontás vagy veszélyhelyzet kialakulása esetén a kemping vezetője és alkalmazottai,
továbbá a rendészet tagjai, intézkedési jogkörrel rendelkeznek. Ezen személyek utasításait
haladéktalanul végre kell hajtani!
15.
A Házirend betartása és betartatása minden, a kempingben tartózkodó, vendégnek közös
érdeke és kötelessége.

Jó pihenést és kulturált kikapcsolódást kívánva!
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