HÁZIREND
Kedves Vendégeink!
Szeretnénk, ha mindenki nagyon jól érezné magát a nyaralás alatt, ezért kérjük, a házirendet figyelmesen
olvassák el és tartsák be!
Érkezés és bejelentkezés a kempingbe:
A kempingbe 10 órától lehet a kemping recepcióján bejelentkezni. A voucher bemutatása mellett, a
voucher-en szereplő minden személynek kötelező érvényes fényképes igazolvánnyal igazolni a személyi
azonosságát regisztráció céljából. Egy fő igazolványát ott tartják, ezt távozáskor adják vissza. Minden
vendég karszalagot kap, melyet a nyaralás ideje alatt viselni kell (távozáskor le kell adni és elvesztéséért a
kemping pótdíjat számol fel.
Kisállat csak bejelentéssel és térítés ellenében tartózkodhat a kempingben, az EU-s útlevelét be kell
mutatni!
A lakókocsit szombaton 12 órától lehet átvenni a képviselőtől!
Egyesületünk magyar képviselője a 32-es lakókocsinál várja Önöket. A voucher bemutatásával megkapják a
lakókocsi kulcsát.
Leltár:
A lakókocsit a leltár szerint átveszik a képviselővel együtt és kérjük a 10.000.-Ft kauciót ( vagy 30 euro)
átadni részére. Kérjük, hogy a lakókocsira illetve a használati tárgyakra vigyázzanak, hogy az Önök után
érkezők is élvezhessék azokat!
Főzés: propán-bután gázzal történik, a gázpalack a mosogató alatti szekrényben található.
Kérjük, hogy amennyiben kifogy a gáz, ne nyúljanak a gázpalackhoz, annak cseréjét csak a kemping
alkalmazottja intézheti.
1. A gáztűzhelyet kérjük szabályosan használni!
Ennek megfelelően:
 Kinyitáskor – kinyitjuk a gázpalack csapját - aztán az égőfej csapját – majd meggyújtjuk a gyújtólángot
 Elzáráskor – elzárjuk a gázpalack csapját, majd amikor a láng elaludt, az égőfej csapját zárjuk el.
Bármely rendellenesség vagy a gázpalack kiürülése esetén azonnal értesítsék a képviselőnket, aki intézkedik
a hiba elhárításáról, illetve a palack cseréjéről gondoskodik!
Gépkocsival csak a saját lakókocsinál kijelölt helyre lehet parkolni. Minden lakókocsihoz egy ingyenes
parkolóhely tartozik, kérjük, hogy ott parkoljanak!
A kemping területén 23.00 órától – reggel 7.00 óráig NEM lehet gépkocsival közlekedni!
Pihenés: 14.00 óra és 15.30 óra között illetve 23.00 óra és 7.00 óra között mindenkire vonatkozóan tilos
mindenféle zajos tevékenységet, játékot folytatni és zajos dolgokat használni.
Tilos zajongani, amivel zavarjuk a többi vendégeket.
A kemping tengeri kijárata reggel 7.00 – 21.00 óráig van nyitva, ezután csak a recepción keresztül lehet
közlekedni.
Kérjük, hogy nagyon ügyeljenek a kemping tisztaságára, a szemetet a gyűjtő edényekbe helyezzék el és
szennyezett vizet a növényekre ne öntsenek!
A kempingben és a tengerparton tüzet rakni tilos!
A lakókocsiban és az elősátorban dohányozni tilos!
A kisállatokat csak pórázzal lehet a kemping területén sétáltatni és a székletzacskó használata
kötelező!Kérem, hohy vegyék figyelembe, hogy hová NEM lehet bevinni a kisállatokat.
A nyaralás végén a lakókocsit tisztán, kitakarítva, a hűtőszekrényeket leolvasztva, leltár szerint kell a
képviselőnknek átadni, amennyiben minden rendben van, a kaució visszajár.
A lakókocsit szombaton 10 óráig át kell adni a képviselőnek! A recepción 12 óráig ki kell jelentkezni!
Kedves Vendégeink!
Kérjük a házirendet szíveskedjenek betartani!
Az előírások be nem tartása esetén keletkezett károkért (tűz, lopás, rongálás, egyéb) a kemping és az
Egyesület nem vállal felelősséget!
Kellemes és gondtalan nyaralást kívánunk mindenkinek és szeretettel várjuk vissza Önöket.
Tisztelettel:

Szamaritánusok NAPSUGÁR Egyesület

