Biatorbágy Város Önkormányzat Iharosi tábor
Házirendje
A Biatorbágy lakott területén belül lévő üdülő májustól októberig tart nyitva.
1.) Az igénybe vevők kötelesek az üdülés megkezdésekor a részükre kiadott üdülési jegyet az üdülő
gondnokának átadni. Az üdülés során előforduló problémákról az igénybe vevők kötelesek a gondnokot
tájékoztatni, aki köteles haladéktalanul a szükséges intézkedés megtételére.
2.) A szobák érkezés napján reggel 12:00-20:00 között foglalhatók el és a távozás napján legkésőbb 10:00
óráig kell elhagyni. Kérjük kedves vendégeinket, hogy a szobát elutazáskor olyan állapotban hagyják, mint
amilyen az érkezéskor volt.
3.) Az üdülőben csak a kijelölt helyen szabad dohányozni!
4.) Az üdülőbe állatot vinni nem lehet
5.) Az épületben és a hozzá tartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségekben és területen
napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró zajos magatartástól és
tevékenységtől. Televízió, rádió és egyéb berendezések úgy működtethetők, hogy mások nyugalmát ne
zavarják.
6.) Az üdülőben 0-24 órában TILOS a kültérre vonatkozóan technikai eszközzel történő
hangkibocsátás.
7.) Amennyiben a környékbeli lakók nyugalmának megzavarásával kapcsolatban bejelentést
tesznek a rendőrségen, a kauciót nem áll módunkban visszafizetni.

Amennyiben pedig a

csendháboritás, rendzavarás figyelmeztetés ellenére nem szűnik meg, jogunkban áll a bérleti
szerződés/megállapodás azonnali felmondása, amely következtében a üdülést igénybe vevőnek
haladéktalanul el kell hagynia az üdülőt.
8.) Tekintettel arra, hogy az üdülőben bentlakó gondnok nincs, az igénybe vevők kötelesek szobánként
gondoskodni a vagyonbiztonságról.
9.) Az üdülő berendezési tárgyaira az igénybe vevők kötelesek vigyázni, és azt rendeltetésszerűen
használni. Az azokban keletkezett károkért a bérbevevő kártérítési felelősséggel tartozik a kaución
felül is.
10.)

Parkolni kizárólag a kijelölt helyen lehet.

11.) Az üdülőben be kell tartani a tűzvédelmi előírásokat. Tábortüzet gyújtani, fát aprítani csak a kijelölt
helyen és a tűzvédelemi előírások betartásával szabad.
12.) Az utcai kapukat kérjük a saját érdekükben is éjjel - nappal zárják be!
13.) Az okozott károkat teljes mértékben az üdülést igénybe vevőnek kell megtérítenie!
Jó pihenést és kellemes szórakozást kíván Biatorbágy Város Önkormányzata nevében:
Tarjáni István s.k.
Polgármester
A házirendben leírtakat tudomásul vettem:
Biatorbágy, 2022.
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