3. sz melléklet

HÁZIREND
Tisztelt Vendégünk!
Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy üdülőnk szolgáltatását igénybe veszik.
Az üdülő önellátó, főzési és melegítési lehetőséggel. A főzés lehetősége a kőépületben nyaralók
részére az épület jól felszerelt konyhájában biztosított. Az apartmanok saját konyhával
rendelkeznek. Az udvaron bográcsozási lehetőség van. Bográcsot, bográcstartót a gondnoktól lehet
elkérni. Mobil tűzrakó helyen szalonnasütés is lehetséges.
A kőépületben szobánként ventilátor, hűtő és TV, valamint ingyenes WIFI elérhetőség van. Az
apartmanok légkondicionáltak és teljesen felszereltek, (kerámia főzőlap, mikróhullámú sütő,
kávéfőző, vízforraló, WIFI, hűtő, TV)
Ágynemű biztosított, törölköző nem. Az üdülés kezdetén a bekészített ágyneműt a beutaltnak kell
felhúzni, az üdülés befejezésekor lehúzni és azt távozáskor a gondnoknak leadni a kulcsokkal
együtt!
Szemetet az udvaron elhelyezett szeméttárolókba lehet elhelyezni. Törekedni kell a szelektív
hulladéktárolásra ( alu-pet palack, üveg és kommunális).
Az üdülőnek közvetlen kijárata van a szabad strandhoz.
Az üdülés megkezdésekor az igénylő köteles a beutalót a gondnoknak leadni, akinél megkapja
az apartman, vagy a szoba kulcsait. Az üdülés ideje alatt a kulcsot a beutaltnak kell őrizni. Saját
holmijáért, a helyiségben leltárban szereplő felszerelési tárgyakért, valamint az okozott kárért a
beutalt felel. Ha nem tartózkodnak a szobákban a szellőztetést saját értékeik biztonsága
érdekében mindig buktatott ablak mellett tegyék!!
Kérem, hogy megérkezésük után nézzék át az apartman és a szobák felszerelését, hogy a „leltárban”
szereplő eszközök megvannak-e, és működésük megfelelő-e! Amennyiben hiányt észlel, jelezze a
gondnok felé!
A turnusváltás rendje: A szobát az érkezés napján 14.00 órától lehet igénybe venni, távozáskor
10.00 óráig át kell adni a gondnoknak. A beutalt megérkezésekor személyazonosításhoz alkalmas
okirattal, valamint az őt küldő alapszervezet által kiállított beutalóval köteles igazolni magát.
Az üdülőházban csak a beutaltak tartózkodhatnak. Amennyiben a beutalt vendéget kíván fogadni,
azt a Gondnokkal történő egyeztetés után teheti meg. Ha a vendég ott éjszakázik, a beutaltnak kell
gondoskodni a vendég üdülési- és üdülőhelyi díjának befizetéséről.
A KKSZ üdülő teljes területére háziállatot bevinni TILOS!
Pirotechnikai eszközök használata az üdülő egész területén szigorúan TILOS!
Dohányozni az üdülőházakban TILOS!
Az üdülőben felmerülő gondok esetén helyben a gondnoknál lehet segítséget kérni.
Kérjük, óvják az üdülő minden berendezését, hogy mások is hasonló színvonalon pihenhessenek!
Budapest, 2019. március 01.

Kellemes pihenést kívánunk!

