
Kedves Vendégeink, a PART CAMPING ( továbbiakban :KEMPING) általános házirendjén
kívül az alábbi kiegészítő vonatkozik a közösségi konyhát igénybe vevő vendégekre. Az általános

házirend megtaláltható kifüggesztve a közösségi térben.

1.A közösségi konyhát és felszereléseit kizárólag a kemping szálló vendégei díjmentesen
használhatják reggel 8:00 és este 22:00 óra közt , amire a regisztrációnál kapott karszalag jogosítja fel.

2. A konyha felszerelései a Kemping kizárólagos tulajdonát képezik azokat elvinni nem lehet .

33 .A konyhát bútorait és berendezését kérjük mindig eredeti állapotába visszaállítani.

4. Az elektromos hálózat közműre van kötve ~230V feszültséggel.

5. Saját eszközöket csak felügyelet mellet szabad feszültség alá helyezni és ott hagyni.

6 . A víz és szennyvíz közműhálózatra kötve. Kérjük a csapokat használat után zárják el !

7. A MOSOGATÓBA , WC-BE ÉTELMARADÉKOT ÖNTENI TILOS! Az ételmaradékot és zsiradékot
az arra kihelyezett gyűjtőedénybe tegyék , melyet Kempingünk a BIOFILTER ZRT-vel elszállíttat.

8. A konyhában dohányozni TILOS , azt az arra kijelölt helyen szabad!

99. Gáztűzhely PB palackos gázzal működik , a tűzhely használata után EL KELL ZÁRNI A PALCKOT.

10. A konyhában használt , a Kemping tulajdonát képező eszközöket használat után el kell
takarítani.

11. A konyha ablakait kérjük csukják be, ha nem tartózkodnak ott , mert egy esetleges vihar, zápor
esetén a konyhába beeső csapadék , huzat tönkreteheti a berendezést.

12 . Az elhelyezett közösségi hűtőkben kérjük egy polcot használni a könnyebb megkülönböztetés
érdekében , távozásuk után kérjük mindent saját terméket a hűtőből eltávolítani és az Ön által

hhasznált polcot eltakarítani.

13. A konyhában található felszereléseket kérjük használat után eltisztítani és visszatenni a helyére!

14 .Az asztalokat , edényeket , berendezéseket eltakarított állapotban kérjük itt hagyni.

15 .Eszköz meghibásodása esetén KÉRJÜK NE PRÓBÁLJA MEGSZERELNI , eszközeink
garanciálisak vagy mobilszervízzel ellátott eszközök , A HIBÁT JELEZZE A RECEPCIÓN.

16 . CSOPORTOK ÉTKEZTETÉSE ESETÉN A KEMPING IGÉNYBE VESZI A KÖZÖSSÉGI
KONYHÁT ÍGY EBBEN AZ IDŐSZAKBAN A KONYHA SZÜNETEL, KÉRJÜK ILYEN ESETEKBEN
HHASZNÁLJÁK A KÖZÖSSÉGI TÉRBEN VAGY A GRILL TERASZON TALÁLHATÓ ESZKÖZÖKET.

17. A konyhából történő távozás után KÉRJÜK A VILLANYT KAPCSOLJA LE – amennyiben ÖN az
utolsó vendég .

18.Tűz esetén hívja a 112-es valamint +36706254881-es telefonszámot.
A házirend megváltoztatásának jogát fenntartjuk

Kellemes Pihenést Kívánunk!
Part Camping - Vezetősége


