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HÁZIREND 

NAPOCSKA NYARALÓ, 5540 SZARVAS, NAGYFOK 77. 

• Érkezés napján a nyaraló 14:00-tól foglalható el. A kijelentkezés napján 10:00-ig szükséges elhagyni! 

• A ház maximum 8 fő befogadására alkalmas. A 8 fő gyerekekkel, felnőttekkel együtt értendő életkortól 

függetlenül. Legyenek kedvesek ezt figyelembe venni foglaláskor, mivel, ha érkezéskor vagy az ott 

tartózkodás alatt 8-nál több fő tartózkodik a házban kénytelenek vagyunk távozásra felkérni Vendégeinket. 

Ebben az esetben nem áll módunkban a foglaló összegét és a fennmaradó összeget visszatéríteni. A ház 

kialakítása 8 főre történt. Legyenek szívesek tiszteletben tartani ez irányú kérésünket. A nyaraló nem 

tömegszállásként üzemel nagy társaságok részére, hanem családias hangulatú szálláshely szolgáltatást 

szeretnénk nyújtani kedves Vendégeinknek. 

• A nyaralóban az elérhető víz NEM IVÓVÍZ, mosogatásra, zuhanyzásra alkalmas! Ivóvízként, valamint főzésre 

kérjük az ásványvíz használatát (hideg és meleg ivóvizet biztosítunk)! 

• A békés környezet fenntartásának érdekében kérjük, hogy a nálunk töltött időszakban ügyeljenek arra, hogy 

22:00-tól 08:00-ig kerüljék a hangoskodást, valamint más – a holtágon tartózkodó – nyaralók pihenésének 

megzavarását! Az indokolatlan, kirívó hangoskodás, rendzavarás nappal is szigorúan tilos! 

Természetesen a zenehallgatás és minden idetartozó tevékenység megengedett az észszerűség határain 

belül! 

Kiemelten fontosnak tartjuk a holtágon pihenők és telektulajdonosok nyugalmának biztosítását, így, ha 

súlyos probléma merül fel ezzel kapcsolatban, sajnos kénytelenek vagyunk a problémát okozó Vendégünket 

távozásra felszólítani. 

• Amennyiben Önöket zavaró hangoskodást tapasztalnak, ne habozzanak bejelentést tenni a Szarvasi Városi 

Rendőrkapitányságon az alábbi telefonszámon: 06-66-313-711 

• Kérjük, ügyeljenek a környezet és a házak tisztaságának, állagának megőrzésére! 

• A házban SZIGORÚAN TILOS a dohányzás! Legyenek kedvesek a teraszra és a szaletlire korlátozni, valamint a 

csikkeket hamutartóban elhelyezni! Kérjük, hogy a vízbe ne dobjanak csikket, szemetet! 

• Szükség esetén a poroltó készülék megtalálható a ház alsó szintjén! 

• A szemetet kérjük szemeteszsákba gyűjteni és a kapunál lévő kukába, vagy a kerítésre felakasztva elhelyezni! 

A szemetet keddi napon szállítják el. 

• Kérjük, hogy a kertben az összes szemetet szedjék össze. Csikkeket is! 

• A nálunk töltött időszak alatt a vendégek maguk gondoskodnak a ház tisztaságáról! Legyenek kedvesek 

ügyelni a ház körülményeinek megőrzésére, hogy az Önök után érkező Vendégeink is az általunk ígért 

színvonalat élvezhessék. 

• Legyenek szívesek a szúnyogokat és egyéb bogarakat, élőlényeket NE A FALON végezzék ki! Sajnos 

eltávolíthatatlan folttal jár ez a tevékenység, így maradandó nyomokat hagy a festett falon. 

• Kisállat hozható, a házba bemehet, amennyiben szobatiszta. Kanapéra, ágyra a kisállat fel nem mehet. Ha 

ennek nyomait észleljük, a vegyitakarítás költsége a vendéget terheli. Tekintettel kell lennünk az állatszőr 

allergiás vendégekre is. A kert körbe van kerítve. 

• Kérjük, a kertben gondoskodjanak a háziállat ürülékének eltávolításáról! 
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• Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! 

• Nem vállalunk felelősséget a nem rendeltetés szerű használat miatti anyagi károkért vagy balesetért! 

Ezeknek a felelőssége a vendéget terheli. 

• Mint minden háztartásban, így itt is előfordulhat, hogy valamely háztartási eszköz a vendég hibáján kívül 

tönkremegy. Kérjük, ha ezt tapasztalják, legyenek kedvesek azonnal jelezni felénk, hogy mihamarabb tudjuk 

orvosolni a problémát! 

• Személyes dolgaikra és értékeikre, amennyiben a szálláshelyen hagyják őket, felelősséget nem tudunk 

vállalni. Ha elhagyják a házat, zárják be az ajtót és az ablakokat, valamint a kaput! 

Feltétlenül kapcsolják le a világítást, az elektromos eszközöket és zárják el a csapokat! 

• A megegyezett időpont előtti elutazás esetén szállásdíjat nem térítünk vissza. 

• Kérjük a horgászat szabályainak betartását! (lásd: Horgász szabályzat) 

• Haltelepítés általában tavasszal és késő ősszel szokott lenni. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezek pontos 

időpontját sajnos előre nem tudjuk, így, ha az Ön foglalása véletlenül mégis egybe esik a telepítések 

időpontjával, felelősséget nem tudunk vállalni! Ebben az esetben, amint tudomásunkra kerül a pontos 

időpont jelezzük Önöknek, és élhetnek az elállás jogával! 

• HORGÁSZNI ÁPRILIS 1-TŐL OKTÓBER 31-IG LEHETSÉGES 

• A medence mérete 410x124 cm. Legyenek szívesek a medencét rendeltetés szerűén használni, kellő 

körültekintéssel. A medence használata is kizárólag saját felelősségre történik! Kérjük Önöket, hogy nagyon 

figyeljenek egymásra és gyermekeikre! 

• A medence karbantartását kizárólag mi végezzük. A medencéhez tartozó gépházként funkcionáló dobozba 

belenyúlni szigorúan TILOS. Bármilyen ebből eredő kár a Vendéget terheli! 

• A medence június 1-jétől használható, akkorra garantáljuk a feltöltését! Természetesen, ha korábban 

köszönt be a jó idő, azonnal rendelkezésre bocsájtjuk. 

• A holtágban fürödni csak saját felelősségre szabad. Vízbe ki és be szálláshoz a móló végén található létra 

ajánlott. A lépcső és a víz alatti járda általában síkos, csak a mólóhoz kikészített kefe használata után ajánlott, 

lehetőleg gumi talpú fürdőcipőben, kimondottan csak saját felelősségre.  

• Tüzet rakni csak az arra kijelölt helyen (bográcsozó hely) és a megfelelő óvintézkedések betartásával lehet! 

A tűzrakó hely mellett található fa szabadon felhasználható. Kérjük, a tűzrakó hely elhagyása előtt 

győződjenek meg arról, hogy a tüzet valóban eloltották! A grillező használatánál ugyanezen óvintézkedések 

betartandóak.  

A foglaló elutalása egyben a házirend elfogadását is jelenti! 

A házirend betartása kötelező! 

Jó pihenést és kellemes időtöltést kívánunk! 
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