
Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a PART CAMPING / továbbiakban: Kemping /
biztonsága és a többiek nyugalma érdekében tartsák be az alábbi szabályokat:

1. A kempinget csak azok a vendégek látogathatják, illetve bérelhetnek területet, akik a 
házirendben leírtakat magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják.

2. A Kemping területére érkező szálló vendégek belépéskor kötelesek a recepción
bejelentkezni és okmányaikat regisztráció céljából a recepción tartózkodó munkatársnak átadni.

33. A szállás elfoglalására az érkezés napján 14 órától- 22:00-ig van lehetőség és köteles távozása 
napján 10:00 óráig elhagyni , ettől eltérő időpontban egyéni egyeztetés követően a Kemping 
ettől eltérhet A faházas apartmanokból az elutazás napján 10 óráig kell kiköltözni , amennyiben a 
vendég ezt nem teljesíti a megjelölt időpontig, úgy plusz 1 napi szállásdíj megfizetésére köteles.

4. A REGISZTRÁLT vendégek karszalagot kapnak, melyet kötelesek az itt tartózkodásuk ideje alatt 
jól látható helyen viselni.

55. A NEM REGISZTRÁLT / vendéglátó egységet látogató, átutazó , érdeklődő vendégek a kemping 
területén 10:00 – 22:00 óráig tartózkodhatnak.

6. A recepció 10:00-22:00 óráig nyitva tart, ha kérdése van, illetve segítségre van szüksége, 
forduljon kollégánkhoz, az említett időszakon kívül telefonos szolgáltat áll rendelkezésükre.

7. A parcellák és sátor helyek elfoglalását, illetve elhagyását kérjük, a recepció nyitvatartási 
rendjéhez igazítsa.

8. Saját vendéget fogadni csak bejelentéssel 10:00 és 22:00 óra közötti időszakban lehet!

99. A Kemping területén este 23 órától reggel 7 óráig a járművel való közlekedés csak indokolt 
esetben engedélyezett

10. Gépjárművek a kemping területén max. 5 km/h sebességgel közlekedhetnek.

11. A kemping területén a KRESZ – szabályai érvényesek, az ittas vezetés szigorúantilos, minden 
ilyen eset rendőrségi feljelentést von maga után!

1212. Háziállat (kutya, macska) díj ellenében behozható a kempingbe ( lásd : árlista ). Azok 
egészségi állapotáért és viselkedéséért a gazda teljes mértékben felelősséggel tartozik. A 

háziállatok a szociális és közösségi helyiségekbe (fürdő, WC, konyha, mosogató) területére nem 
vihetők be! A tulajdonos az állat által okozott kárt köteles megtéríteni, illetve a környezet 

szennyezését eltakarítani.
KKutyákat csak pórázon szabad tartani és sétáltatni. Balesetveszély miatt, a felügyelet nélkül 

hagyott kutyát meg kell kötni! Amennyiben ez nem történik meg, úgy esetenként 5 000 Ft pótdíj 
fizetése kötelező

13. A vendég köteles a kempinghelyét rendben tartani és tisztán elhagyni.

14. A kemping területén tüzet rakni kizárólag az arra kijelölt helyen, grillezés -
bográcsozás, vagy szalonnasütés céljából lehet. A tüzet a program befejeztével

minden esetben el kell oltani!
TTábortűz rakása előzetes egyeztetéshez kötött!



15. A tűzifaaprításhoz használatos eszközöket csak 18. életévüket betöltött, cselekvőképes 
vendégek használhatják.

16. A konyha felszereléseit szabadtéri sütés, főzés esetén kérnénk maradéktalanul visszahozni az 
adott pontra. Az egyes eszközök mellet esetlegesen kihelyezett további, részletes használati és 

biztonsági utasításokat mindenkor be kell tartani az adott eszköz használata során.

1717. Mosni, mosogatni, felszerelési tárgyakat csak az erre kijelölt vizes helyiségben szabad 
/közösségi konyha /. A kemping egész területén TILOS autót mosni, locsolni, tisztítószeres vizet 

kiönteni!

18. A sportpálya, sporteszközök egyéni felelősségre vehetők igénybe. A sporteszközöket a 
recepción,   adjuk ki. Az elvitt eszközöket használat után vissza kell adni.

19. A 18 év alatti gyerekekért szüleik, illetve kísérőik, csoportvezetőik felelnek. Kérjük a gyerekeket 
folyamatos felügyelet alatt tartani!

2020. A Kemping felszereléseit a kempingből kivinni, a szobákat átrendezni TILOS!

21. A faházakban az egyéni fűtő berendezések használata nem megengedett

22. A faház ablakait kérjük csukják be, ha nem tartózkodnak a szálláshelyen, mert egy esetleges 
vihar, zápor esetén a szobákba beeső csapadék tönkreteszi a berendezést.

23. Elsősegélyláda recepción a található.

2424. Orvosi ügyelet Ásványrárón ( körzeti orvos rendelési idejében ami a Kempingben kifüggesztve 
megtalálható ) / Mosonmagyaróvár településen működik, a recepción ezzel kapcsolatban 
kaphat tájékoztatást. Egyúttal a portán és a recepción rendelkezésre állnak kollégák, akik az 

esetlegesen felmerült problémák kapcsán segíteni tudnak.

25. Kérjük Önöket, hogy a Kemping külső területét és belső helységeit, mellékhelyiségeit tartsák 
tisztán.

2626. A kemping területén szemetelni tilos , szemetet az erre kijelölt szelektív gyűjtőkben kell 
elhelyezni.

27. Ételmaradékot és egyéb étel előállításból származó hulladékot ( pl.:olaj) az arra kihelyezett 
gyűjtő edénybe helyezzék

28. A kemping területén elhagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.

29. A játszóteret mindenki saját felelősségére használhatja!

3030. A létesítmény területén található szállásokat, szolgáltatásokat biztosító berendezéseket 
rongálni tilos! Amennyiben rongálás történik, az okozott kár értékét a rongáló köteles megtéríteni 
a Kemping részére. Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észleli, haladéktalanul jelentse a 
recepción, hogy a hibaelhárítást megkezdhessük. A szándékos rongálás, vagy berendezési 
tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést vagy feljelentést von maga után

3131. Kérjük, óvják a kempingben található növényeket, bokrokat, ágaikat; hajtásaikat ne törjék le, 
PVC takarófólia sátrak, vagy elő sátrak alá 1 éjszakánál hosszabb tartózkodás esetén nem 

teríthető. Szigorúan tilos a fákba szöget verni, ágakat
levágni, ételmaradékot, szennyező anyagot a fűre, fára, bokrokra, sövényekre
önteni. Tilos az (elő)sátrak rögzítő köteleit fákhoz, sövényekhez erősíteni. Árkot,

gödröt ásni még ideiglenes jelleggel sem megengedett.



32. A szálláshelyeken tilos dohányozni. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges! A 
dohányzásra kijelölt helyeket jól látható módon, táblával jelezzük a kemping területén.

33. Kérjük, felesleges hangoskodással, zajjal, trágár, illetlen beszéddel ne zavarja más vendégek 
nyugalmát! 23.00 – 07.00 óra között kérünk csendet tartani és a járművek forgalmát szüneteltetni. 

(kivételt képez- előzetes egyeztetés program/rendezvény miatt)

34. Az éjszakai nyugalom biztosítása érdekében a kemping kapuját este 22 órától reggel 7 óráig 
zárva tartjuk. Kizárólag külön, egyéni kérés esetén van módunk ettől eltérni.

3535. A Kemping vezetője és személyzete minden esetben jogosult a házirendbetartását 
figyelemmel kísérni és a vendégeket a házirend betartására felszólítani . A kempingből való 

azonnali kitiltást vonja maga után a méltatlan és kulturálatlan magatartás, mások nyugalmának 
és a közösség pihenésének zavarása, a közerkölcsöt sértő viselkedés, hangoskodás, folyamatos 

szemételhagyás, a kemping üzleti érdekeinek megsértése.

3636. A kemping területén működő részegységekre ide értve Grill Terasz, Közösségi Tér, Közösségi 
Konyha , Kikötő a Házirenden kívül az egységre vonatkozó Üzemeltetési Szabályzat is vonatkozik 

ami kifüggesztve megtalálható az egységeben .

37. Személyi sérülés, vagyoni kár esetén a 112 segélyhívószámot, a mentőket (104) és 
(amennyiben nincs jelen) az üzemeltetőt (+36 70/6254881) kell telefonon hívni.

3838. A Házirend és az Üzemeltetési utasítás be nem tartásából eredő károkért, sérülésekért a 
felelősség a vendéget terheli. Az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a Kempingben 

felejtett tárgyakért.

39. Kérjük Kedves Vendégeinket tartsák be a házirendet, annak érdekében, hogy minden 
vendégünk jól érezze magát és szívesen térjen vissza hozzánk.

Kellemes Pihenést Kívánunk!
Part Camping - Vezetősége


