Házirend
a Dunaparti FaházSor Üdülő lakói részére
Üdvözlünk Benneteket üdülőnkben!
Azt kérem minden kollégám nevében, hogy az alábbiak betartásával járuljatok hozzá a tábor állagának megóvásához és az
általános szabályok betartásával segítsétek munkánkat!
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Az érkezéskor kapott adminisztrációs kötelezettségeiteket a teljes igényével lássátok el, mert így elkerülhető a későbbi
keresgélés, adategyeztetés stb.!
A szállás- és étkezési díjak fizetése érkezéskor, készpénzben történik. Az itt-tartózkodás során keletkezett további fizetendő
összegeket felmerülésükkor kell rendezni.
A kempingben a KRESZ szabályait kérjük szigorúan betartani! Parkolás csak az arra kijelölt helyen, füves területre kérjük,
ne állj! A kemping területén 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben vendégeink testi épségének érdekében! A
tűzrendészeti előírásoknak megfelelően kidolgozott és táblákkal jelölt menekülési útvonalak, gyalogutak eltorlaszolása,
elzárása szigorúan tilos!
Bódító hatású szereket, narkotikumnak minősülő és tiltott szereket a kemping területére behozni TILOS! Nyomatékosan
felhívjuk a figyelmet, hogy e szerek birtoklása és használata büntetőjogi felelősségre vonással járhat!
A kemping területére fegyvernek minősülő tárgyakat behozni SZIGORÚAN TILOS!
Az Üdülő területén mindig találtok kollégát, illetve információt az elérésükről. Az ablakban található telefonszámon is
kereshetitek őt, ha esetleg problémát kell megoldania. Szívesen állunk rendelkezésetekre, de ha esetleg több dolgot kell
elintézni egy időben, kérjük türelmeteket! A recepció szolgáltatásai: segélyhívó, fontos telefonszámok, postafiók,
értékmegőrző, információk (bérlés, menetrend), kirándulások, programajánlók.
A szobákban, sátrakban és a közös helyiségekben tilos a dohányzás! A büfé és a recepció, valamint a mosdók előtt vannak a
kijelölt dohányzóhelyeink. A csikkeket a fém szemetesekbe dobd, máshol nem vagyunk felkészülve erre, ezért tűzveszélyes!
Megkérünk Benneteket, hogy a szobákat, sátrakat, közös helyiségeket, ill. a bennük található berendezéseket, eszközöket
rendeltetésüknek megfelelően használjátok, az átvett állapotban adjátok vissza távozáskor! Itt hívom fel figyelmeteket, hogy
az átadás-átvételi lap egyben anyagi kötelezettséget is jelent a lakók számára, így az állapotfelmérés nem formalitás, és
mindkét fél érdekét szolgálja. Az átvettekért anyagi felelősséggel tartoztok, ne legyen rá szükség, de a kártérítési listát
kifüggesztve több helyen is megtalálhatjátok (pl. recepció, http://www.taborod.hu/karokozas.html).
A tábor területén több kihelyezett szemetest találtok. Kérünk Benneteket, hogy a hulladékot ezekbe gyűjtsétek, ne
szemeteljetek! Az ún. PET palackokat kupak nélkül, összetaposott állapotban dobjátok be, mert így több szemét fér bele,
illetve ezzel is a környezetet véditek!
Amennyiben szobátok vagy a fürdők műszaki/tisztasági állapotával kapcsolatban észrevételetek van, keressétek vagy
hívjátok ügyeletesünket a kifüggesztett telefonszámon!
Bár a tábort egész nap és folyamatosan takarítjuk, előfordulhatnak olyan esetek, hogy valami időszakosan elmarad. Ennek
hiányára a recepción hívjátok fel kollégáink figyelmét!
A tábor ideje alatt folyamatosan végzünk ellenőrzést és apróbb karbantartást a házakban, közös helyiségekben.
Természetesen igyekszünk nem zavarni, de kérlek, vedd tudomásul, hogy ez a Ti kényelmeteket szolgálja! Kollégáink
kérésedre azonosítják magukat.
23 és 07 óra között a táborban a pihenők nyugalma érdekében tartózkodjatok minden másokat zavaró, hangos
megnyilvánulástól! Ilyenkor szünetel az autók/motorok behajtása is, hiába a kifizetett parkolóhely!
A tábor területén tüzet gyújtani csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad! Tűzifát ne az élők megcsonkítása, gallyszedés stb.
útján szerezzetek!
A tábor területén több mókus, denevér stb. család él. Kérünk Benneteket, hogy ne zavarjátok élőhelyük nyugalmát, cserébe
pl. a mókusok szívesen ellopják az uzsonnáitokat!
Kérünk Benneteket, hogy a társalgóból a tányérokat, poharakat ne vigyétek ki, illetve a használat után mosogassátok el őket,
mert másnak is lehet rá szüksége!
A kért és kapott sporteszközöket (pingponglabda, ütő stb.) névre/szobaszámra fogjátok megkapni, és kérünk Benneteket azok
állapotának megőrzésére!
Értékeidre vigyázz! A tábor őrzése ellenére se feledd azokat biztonságba helyezni, az ajtókat zárni! Bár értékmegőrzőnk
nincs, kollégáim megpróbálnak segíteni Neked, ha ezen felül elzárni valód lenne. Elvesztésből, lopásból származó káraidért
felelősséget nem vállalunk, de ha ezeket betartod, nem lesz lehetősége senkinek kellemetlenséget okoznia számodra.
A talált vagy leadott tárgyaidat kollégáinktól veheted át. Ugyanitt jelentheted be, ha valamid elveszett.
A táborhoz való tartozásodat jelképező azonosítót (karszalag) hordd, ezzel is elkerülhetőek a félreértések.
Menetrendre, programajánlatokra stb. vonatkozó kérdéseitekre legjobb tudomásunk szerint válaszolunk vagy az információ
után járunk. A társalgó környéke egyébként hasznos információkkal szolgálja pihenésedet programajánlatokkal,
menetrenddel stb., érdemes körülnézni.
Amennyiben orvosi segítségre lenne szükséged, kollégáinknak jelezd! (Helyben csak apróbb sérülések ellátására vagyunk
felkészülve.)
A kutyát a kemping területén kötelező pórázon tartani és csak az erre kijelölt területeken, helyeken sétáltatni. A kutya
ürülékét minden esetben fel kell takarítani! Helyettes takarítás: 1500 Ft / alkalom!
A szobákat az elutazás napján 10:00 óráig kell átadni. Kérésre csomagmegőrzést ezt követően is tudunk biztosítani.

Minden kollégám nevében tartalmas együttlétet és jó időt kívánok számotokra!

