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

kifüggesztve a közösségi térben.
1.A közösségi teret és felszereléseit a Kemping szálló vendégei egész nap 0 -24 – ig , míg az átutazó és 
érdeklődő ( nem regisztrált. karszalaggal nem rendelkez ő ) vendégek díjmentesen használhatják reggel 
10:00 és este 22:00 óra közt , ettől eltérhet a Kemping által nem szálló vendégek részére rendezett 

rendezvény időszak ( születésnap, osztálytalálkozó, családi nap, stb )
22. A Közöségi Tér felszerelései a Kemping kizárólagos tulajdonát képezik azokat elvinni nem lehet .

3 .A Közöségi Tér 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 , ÉTELMARADÉKOT ÖNTENI TILOS! Az ételmaradékot és zsiradékot az arra kihelyezett 
gyűjtőedénybe tegyék , melyet Kempingünk a BIOFILTER ZRT-vel elszállíttat.
88. A Közöségi Térben dohányozni TILOS , azt az arra kijelölt helyen szabad!

9. A keletkezett hulladékot kérjük a szemetesbe lehelyezni .
10. A Közöségi Térben használt , a Kemping tulajdonát képező eszközöket használat után el kell takarítani.
11. A Közösségi Tér ablakait kérjük csukják be, ha nem tartózkodnak ott , mert egy esetleges vihar, zápor  

esetén a konyhába beeső csapadék , huzat tönkreteheti a berendezést.
1212 . 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 használt 
polcot eltakarítani.

13. A Közöségi Térben 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.

1616. CSOPORTOK ÉTKEZTETÉSE ESETÉN A KEMPING IGÉNYBE VESZI A KÖZÖSSÉGI TERET, KÉRJÜK ILYEN ESETEKBEN 
HASZNÁLJÁK A KÖZÖSSÉGI KONYHÁBAN VAGY A GRILL TERASZON TALÁLHATÓ ESZKÖZÖKET.

17. A Közöségi Térből történő távozás után KÉRJÜK A VILLANYOKAT KAPCSOLJA LE – amennyiben ÖN az 
utolsó vendég .

18. Kérjük szálló vendégeinket, hogy 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 )
1919. A teraszon található eszközök ( biliárd ,csocso, darts, Tv, Karaoke , asztali tenisz ) vendégeink számára 
ingyenesen használhatóak kérjük ezt tartsa tiszteltben valamint hogy az Ön után érkező vendég is használni 

szeretné , bármilyen kérdés esetén forduljon kollégáinkhoz és készséggel állnak rendelkezésére .
2020. A Kemping vezetője és személyzete minden esetben jogosult a házirend és az üzemeltetési szabályzat 
betartását 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.

21 . A Közösségi Tér takarítását Kempingünk mindennap délelőtt 10:00 órától végzi.
22. Tűz esetén hívja a 112-es valamint +36706254881-es telefonszámot.

AA házirend megváltoztatásának jogát fenntartjuk

Kellemes Pihenést Kívánunk!
Part Camping - Vezetősége


