Házirendje
Házirendünk célja, hogy Vendégeinknek nyugodt, kellemes pihenést biztosítsunk, valamint
elkerüljük az esetleges félreértéseket.
A házigazda minden információval és esetleges segítséggel az Önök szolgálatára áll a
tartózkodás alatt.
Szállásfoglalás:
A szállásfoglalás e-mailen, a weboldalon keresztül vagy telefonon történik a teljes szállásdíj
50%-ának utalásával, a foglalás ekkor végleges.
Bejelentkezés / Kijelentkezés:
A szállást az érkezés napján 15:00-tól lehet elfoglalni. Az érkezés előtt kérjük, olvassa el a
házirendet és töltse ki a felelősségi nyilatkozatot. Az utolsó lefoglalt éjszaka után délelőtt
10.00-ig kérjük elhagyni vendégház területét.
Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak átadni a bejelentés miatt a személyes
dokumentumait megtekintésre (útlevél vagy személyi igazolvány, jogosítvány) és a helyszínen
fizetendő összeget. A szálláshelyen 18 éves kor alatt alkoholt nem lehet fogyasztani és a
dohányzás is tilos!
Szállás:
A szállás igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég ismeri a házirendet, és hogy
beleegyezik a követelményekbe és feltételekbe az itt leírtaknak. Minden reklamációt akkor
veszünk figyelembe, ha azok a tartózkodás ideje alatt vannak jelentve. Utólagos reklamációt
nem fogadunk el. Továbbá megkérnénk vendégeinket, hogy a szálláson látogatókat ne
fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.
Fizetés:
A szállásdíj fennmaradó 50%-nak megfizetése, a bejelentkező lap kitöltése után történik. Ha
valami miatt az Ön által előre lefoglalt időszak vége előtt távozik a szállásról nem áll
módunkban a pénzt visszafizetni.
Felelősségvállalás:
A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből, valamint
mulasztásból származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek
vagyontárgyaiért a házigazda felelősséget nem vállal! A házigazda fenntartja a jogot, hogy a
botrányosan viselkedő Vendégeket nem fogadja, illetve a vendégházból azonnal eltávolítsa. A
házigazda semmilyen felelősséget nem vállal, és kártérítés megfizetésére nem kötelezhető
természeti csapás, tűz, illetve önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért. (pl.
áramszünet). A házigazdának jogában áll azonnali hatállyal a vendégházból eltávolítani azt a
Vendéget, aki nem tartja be a rendszabályzatot, vagy viselkedésével zavarja a többi vendéget.

A vendégek felelősek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek
megőrizni. A tulajdonos nem köteles a vendég tartózkodása alatt a szállást takarítani, sem a
szemétkosarat kiüríteni. A házigazda 7 naponta cseréli az ágyneműt, a vendégeknek kéztörlőt,
törölközőt, konyhai törlőket, toalettpapírt, biztosít. A házigazda nem felelős a vendégek
szabadidejének megtervezéséért sem az animálásért. A Vendégházban és területén
elhelyezett értéktárgyaikért felelősséget nem vállalunk!
A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a szálláshelyen
hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért. Ez a felelősség a házigazdát nem
terheli.
A szállásadó köteles előre értesíteni a Vendéget esetleges látogatásáról. Amennyiben a
házigazda gyanítja, hogy a berendezésben kár keletkezett, a vendég köteles beengedni a
házigazdát a szállásra, hogy ellenőrizze a helyzetet.
Dohányzás:
Az épületben dohányozni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt helyek: a kiépített tűzrakó hely
környéke. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni, továbbá hamutartót
használni a csikkeket nem szétdobálni!
Tűzrakás, bográcsozás:
Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával!
(Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt
otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük győződjenek meg róla, hogy a tüzet valóban eloltották! A
vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi)
égetése szigorúan tilos! Olaj, petróleum vagy benzin használata tilos!
A grillezéshez szükséges faszénről kérjük maguk gondoskodjanak.
Konyha:
A konyhában gázpalack található, melynek cseréjéről a házigazdának kell gondoskodnia.
Amennyiben kifogy a gáz belőle, kérem, hogy a házigazdát értesítsék, ő végzi el a palack
cseréjét! A gázpalack közelében, illetve az egész Vendégházban szigorúan tilos dohányozni.
Az épület zárása:
Eltávozáskor és éjszakára kérjük az épület bejáratát kulcsra zárni! Napközben, ha elhagyják a
vendégház területét, kérjük, az ablakokat és az ajtókat szíveskedjék bezárni. Ez az esetleges
esőzések során befolyó víz elkerülése végett szükséges, illetve, hogy illetéktelen személyek ne
juthassanak be.
Háziállatok:
Vendégházunk kutyabarát vendégház, ezért kisállat behozható a házigazda előzetes
engedélyével. Kérjük, ügyeljenek arra, hogy az udvaron hagyott állatok a növényekben,
zöldségeskertben ne tegyenek kárt!
Parkolás:
A parkoló gépkocsikban esetlegesen bekövetkezett károkért és a bennük hagyott
értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Berendezési tárgyak használata:
Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló
használati tárgyakat, képeket, kérjük, ne vegyék el a helyükről. A benti berendezési és
használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, TV, stb.) kérjük, ne vigyék ki a kertbe.
Takarítás:
Vendégházunkat a vendégek tisztán kapják és ottlétük alatt maguk gondoskodnak a
tisztaságról. Kérjük Vendégeinket, hogy őrizzék meg a ház és az udvar tisztaságát, épségét,
illetve gondoskodjanak azok rendeltetésszerű használatról. Hosszabb időtartamot maradó
Vendégeink számára kérésre ágynemű és törölközőcsere megoldható (igény szerint 7 naponta
cserélve).
Szemét elhelyezése:
A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben lehetséges. Ha ezek
megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki azt a ház előtt található nagy
kukába. Újabb szemeteszsák a mosogató alatt található.

Bármilyen kérdés, kérés esetén kérem, hívja az alábbi telefonszámot:
Horváthné Pirka Nóra (Házigazda) +36 30 303 1750

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!

Medence használati rend
A medencét külsős vendégek nem látogathatják, kizárólag a Winchester Vendégházban
megszálló vendégek használhatják. A vendégek csak az üzemeltetési szabályzatban
meghatározott időpontban: reggel 8 óra és este 8 óra között vehetik igénybe a medence
használatát. A medence vízmélysége 1,4 méter. A medencébe belemenni kizárólag saját
felelősségre lehet.
A medence használatának plusz díja nincs.
18 év alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelettel használhatják a medencét, szülői
felelősséggel, 3 év alatti gyermekeknek kötelező a vízzáró pelenka használata. A medence
használata során fürdőruha viselése kötelező. Vízbe lépés előtt zuhanyozás kötelező. Erre
mindenkinek a Vendégház alsó szintjén található zuhanyzóban van lehetősége.
A lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, a görcsös
állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó
betegségben szenvedő, az ittas, a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló
személy a medencét nem vehetik igénybe!
A medence körül lévő burkolt felületre lépni csak saját felelősségre lehet, kiemelten vigyázzon
a csúszásveszélyre vizes lábbal. A medencébe ugrani szigorúan TILOS és életveszélyes! A
medence környezete vizes, csúszós mely fokozott figyelmet igényel. A medencében étkezni, ill.
italt fogyasztani, dohányozni, szemetelni TILOS! Tilos a medencébe törékeny tárgyat, vagy
bármilyen balesetet, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni. Tilos a medence területére
állatot bevinni, medence térben szaladgálni, a medencetérbe utcai cipővel belépni, a
közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni.
A medencét mindenki kizárólag saját felelősségre használhatja!
A medence gépészetének kezelésére kizárólag az üzemeltető jogosult. A napozórész mellett
található aknafedél felnyitása tilos. Aki a medence felszerelési, berendezési tárgyaiban
szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, az okozott kárt köteles megtéríteni. Az üzemidőt a
medence üzemeltetője indokolt esetben megváltoztathatja (energia-kimaradás, vízhiány, stb.).
Azoktól a vendégektől, akik a szabályokat nem tartják be, a szolgáltatásokat az üzemeltető
megtagadhatja. Az üzemeltetés rendjének fenntartása érdekében szükség esetén az
üzemeltető jogosult hatósági személy segítségét kérni. Bármilyen hibát, észrevételt, hiányt
haladéktalanul jelezni kell, +36 30 303 1750-es telefonszámon. A medencében egyszerre
maximum 5 fő tartózkodhat. A medence vizének szennyezése következtében történő vízcsere
költségét a károkozó köteles megtéríteni. Vízcsere költsége 60 000 Ft.

Tűzvédelmi házirend
A vendégházat csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni, abban tűzveszélyes
tevékenységet végezni, tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos!
Csak kifogástalan műszaki állapotban lévő elektromos berendezések használhatóak.
Elektromos berendezések meghibásodása esetén gondoskodni kell azok áramtalanításáról.
A tüzelő-, fűtő berendezéseket csak az előírásuknak megfelelő módon szabad használni.
A szabadban tüzet gyújtani, (szalonnasütés/bográcsozás/grillezés) csak a tűzgyújtási szabályok
betartásával szabad. A tüzet úgy kell eloltani, hogy visszagyulladás ne történjen.
A menekülési útvonalakat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a
hívásfogadó központnak, a 112-es segélyhívó számon!
Tűz esetén, a készenléten tartott tűzoltó készülékekkel (porral oltó) meg kell kezdeni a tűz
eloltását!
Dohányozni – a vonatkozó szabályok betartásával – csak a kijelölt helyen szabad.
A tűzmegelőzési szabályok betartása, betartatása állampolgári kötelesség!
A bejelentkezéssel egyidejűleg a vendég tudomásul veszi és elfogadja a házirendben foglaltakat.

