
Kedves Vendégeink, a Kemping általános házirendjén kívül az alábbi kiegészítő vonatkozik a 
szobákban szálló vendégekre.

Az általános házirend megtaláltható kifüggesztve a közösségi helységekben.

1. A szobába érkező szálló vendégek belépéskor kötelesek a recepción bejelentkezni és 
okmányaikat regisztráció céljából a recepción tartózkodó munkatársnak átadni.

2. A szállás elfoglalására az érkezés napján 14 órától- 22:00-ig van lehetőség és köteles távozása
nnapján 10:00 óráig elhagyni , ettől eltérő időpontban egyéni egyeztetés követően a Kemping 

ettől eltérhet.

3. A szobákból az elutazás napján 10 óráig kell kiköltözni , amennyiben .a vendég ezt nem teljesíti 
a megjelölt időpontig, úgy plusz 1 napi szállásdíj megfizetésére köteles.

4. Kizárólag a szobákban lakó vendégeink gépjárművel a szoba elé parkolhatnak.

5. A szobákban az egyéni fűtő berendezések használata nem megengedett , kivétel a Kemping 
vezető hozzájárulásával.

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

7. Az elektromos hálózat közműhálózatra kötve , kérjük , hogy az elektromos berendezéseket
felügyelet nélkül Ne hagyják a szobában a hálózatra csatlakoztatva , kivétel szoba tartozékait

képező eszközök.

8. A szobában található vizesblokkot kizárólag a szobába bejelentkezett vendégek használhatják.

9. Érkezést követően a szobához tartozó tárgyakat leltár szerint a gondnoktól át kell venni, illetve
ttávozás előtt át kell adni.

10. A berendezésekben és a fogyóeszközökben bekövetkezett esetleges károkat az árjegyzék 
szerint távozás előtt ki kell fizetni.

11. A szobákat az utolsó napon kitakarítva, az ágyneműket lehúzva legkésőbb 10 óráig el kell 
hagyni és a gondnoknak leltár szerint átadni.

12. A szobákban főzni TILOS !

13. A szobában vizes , nedves ,nyirkos ruházatot a fűtő berendezéseken szárítani TILOS !

1414. A szobákban TILOS a dohányzás!

15. A szobákba háziállatot bevinni a Kemping házirend 12 pontja értelmében lehet.

16. Tűz esetén a bejárati ajtó mellett bal fent található tűzvédelmi kapcsolóval áramtalanítsa a 
szobát OFF állapotba helyezve és hívja a 112-es telefonszámot valamint +36706254881-es 

telefonszámot.

A házirend megváltoztatásának jogát fenntartjuk

Kellemes Pihenést Kívánunk!
PPart Camping - Vezetősége


