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Házirend
A Csákányospusztai turistaházakban és faházakban jellemzően nem
dohányzók, így kérjük vendégeinket, hogy csak a kijelölt helyen,
dohányozzanak.
Vendégeink a lakásokat 14:00 órától foglalhatják el.
Az épületből való távozáskor kulcsokat kérjük, adja le a gondnoknak.
A szállást a szerződő felek kötelesek az elutazás napján lehetőség
szerint 08:00 – 10:00 óra között szabaddá tenni, de legkésőbb 11:00-ig.
11:00 óra után történő kiköltözés esetén a Ház jogosult egy félnapot
terhelni a Vendég számlájára.
18 óra utáni történő kiköltözés esetén plusz éjszakát számlázunk.
A szálláshelyen 22.00 óra után hangoskodni, a többi vendég pihenését
zavarni szigorúan tilos.
Mosogatószer, tisztítószer, egyéb higiéniai kellékek külön díjazás
nélkül használhatóak.
A szobák elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására fokozottan
vigyázni.
Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetés szerűen használni,
a tűz- és baleset-védelmi szabályokat betartani.
A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes
képviselője köteles megtéríteni. A kár megtérítéséről a csoport vezetője
gondoskodik.
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A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek
fogyaszthatnak, nem dohányozhatnak!

szeszesitalt

nem

A talált tárgyakat kérjük leadni a szálláshely vezetőjének.
A szálláshely területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer,
telefon, laptop) felelősséget nem vállalunk.
Cipővel az emeletre felmenni tilos.
Az árban az ágynemű használat benne van, de törölközőt hozniuk kell.
Az turistaházban vendégnél lévő vagy szálláson tárolt értékpapír,
készpénz vagy egyéb értéktárgy tekintetében felelősség nem terheli a
Ptk.6:369. § (2) bekezdése alapján.
Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét
azonnal tájékoztatni kell.
Állatokat csak a Ház előzetes beleegyezése után szabad behozni. A
vendégházba behozott állatokat egyedül hagyni szigorúan tilos! Az állat
által okozott kárt a helyszínen a gazdája köteles megtéríteni!
Kérjük vendégeinket, hogy a szobákban ne étkezzenek. Étkezésre
használják a konyhát, ebédlőt melyet kérjük tisztán tartani. Mindenki
köteles maga után elmosni a használt edényeket, evőeszközöket.
A szállás igénybevétele előtt magától értetődik, hogy a vendég
elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat.
Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel forduljon a szálláshely
üzemeltetőjéhez vagy a gondnokhoz. Köszönjük, hogy
együttműködik velünk annak érdekében, hogy az Önök számára
és a szálláshely többi vendége számára a kirándulás, üdülés a
lehető legjobban teljen el.

