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•  A Fedor Tanya szobái, közös, valamint egyéb helyiségei nem dohányzók, így kérjük vendégeinket, hogy 

csak a kijelölt helyen, a bejáratnál dohányozzanak. A teraszon történő dohányzás engedélyezett. 

• Vendégeink a szállást 15:00 órától foglalhatják el. 

• A szálláshely helyiségei teljesen felszereltek, ezért kérjük vendégeinket, hogy a szállás átvételekor a 

szobaleltár teljességét aláírással igazolják. 

• Amennyiben hiányosságot észlelnek a leltárlistában, érkezésüktől számított egy órán belül tudják ezt 

jelezni a vezetőnél és mi pótoljuk a hiányzó eszközöket. 

• A kulcsát ne hagyja belülről a zárban. 

• Amennyiben kulcsát a zárban felejtve bezárta, úgy szobáinknak újranyitási költségét számlájára terheljük, 

melynek összege 15.000. Ft. 

• A szállást a szerződő felek kötelesek az elutazás napján lehetőség szerint 08:00 – 10:00 óra között szabaddá 

tenni, de legkésőbb 10:00-ig. 

• Kérjük, hogy a szállás végleges elhagyását 30 perccel megelőzően jelezzen a vezető felé a szobaleltár 

ellenőrzése végett. 

• Amennyiben a leltár ellenőrzése során eltérést vagy kárt észlelünk, a hiányzó vagy sérült eszközök értékét 

számlájára terheljük 

• 12 + 1 nap tartózkodás esetén bérleti szerződést kötünk vendégeinkkel. 

• Bérleti szerződéssel rendelkező vendégeinknek a takarítás, ágynemű és törölköző cseréje minden héten egy 

alkalommal csütörtökön vagy pénteken történik, igénybejelentés a vezetőnél időpont egyeztetéssel. 

• Bérleti szerződéssel rendelkező vendégeinket kérjük továbbá, hogy a szemetet minden reggel 7:00 – 9:00 

óra között az ajtó elé helyezzék. 

• Mosogatószer, tisztítószer, egyéb higiéniai kellékek külön díjazás ellenében igényelhetők a vezetőnél. 

• Amennyiben elhagyja a szállást, kérjük, hogy minden esetben zárja be az ajtót és az ablakokat, valamint 

elektromos berendezéseit ne hagyja bekapcsolt állapotban. 

• A szobákban és a hozzájuk tartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségben és területen 

napszaktól függetlenül kérjük, tartózkodjon minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és 

tevékenységtől. 

• A szállásadónak joga van szolgáltatásának mindenkori elszámolására, ill. közbenső elszámolásra. 

• Állatokat csak a Ház előzetes beleegyezése után és adott esetben külön díj ellenében szabad behozni. 

• Szobájában saját felelősségére tartózkodhat. 

• A szállásszolgáltatót a vendégnél lévő vagy apartmanjában tárolt értékpapír, készpénz vagy egyéb 

értéktárgy tekintetében felelősség nem terheli a Ptk. 6:369. § (2) bekezdése alapján. 

• Egyéb rendelkezések az Általános Szerződési feltételekben, amely megtalálható a vezetőnél, valamint a 

szállás weboldalán közzétételre kerül. 

 



A MEDENCE ÉS JAKUZZI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A medence és jakuzzi (továbbiakban medence) használattal elfogadottnak kell tekinteni a medence használat 

szabályait.  

A medencét mindenki saját felelősségére használhatja! 

• A medence igénybevétele csak a házirend betartásával történhet. Aki a házirendet nem tartja be, attól a 

medence használatát megtagadhatjuk. 

• A medence csak 10:00-22:00 óra között használható. 

• A medencébe szennyezett testtel belépni tilos. 

• Csak az üzemi vízszintig feltöltött és folyamatos túlfolyással működő medencét szabad használni. 

• Töltés, illetve ürítés alatt álló medencében tilos tartózkodni! 

• A medence szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének és testi épségének védelme érdekében a 

közfürdőt nem látogathatja: 

o lázas, fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő, 

o görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű, kóros 

elváltozással járó betegségben szenvedő,  

o az ittas, 

o valamint a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy. 

• 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti 

igénybe a medencét. 

• A medence használata előtt a zuhanyzó, illetve a lábmosó használata kötelező. 

• Mély vizet csak úszni tudó veheti igénybe. 

• A medencében szappant és más kozmetikai terméket használni tilos. 

• A medencében ételt, italt fogyasztani tilos. 

• A medencében bármely szennyező anyagot bevinni tilos. 

• A medence területén csak a kijelölt helyen szabad dohányozni. 

• Ételhulladékot, papírt, szemetet csak a hulladékgyűjtő edényekbe szabad dobni. 

• Állatot a medence területére bevinni tilos. 

• A medence területén hagyott értéktárgyakért felelősséget az üzemeltető nem vállal. 

• A fürdőruha használata gyermekek részére is kötelező. 

• Aki a medence berendezési tárgyait szándékosan rongálja vagy eltulajdonítja, a kár megtérítésére 

kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható. 

• A medencét csak a közerkölcsöt nem sértő fürdőruhában lehet igénybe venni, fürdőruha használata 

minden vendég részére kötelező. 

• A medence területén tüzet rakni, sátrat állítani, gépjárművet bevinni tilos.  


