Szalamandra Ház Turistaszálló és Kemping

HÁZIREND
Köszöntjük Kedves Vendégeinket az Aggteleki Nemzeti Parkban!
1. A házirend a turistaszállóban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.
2. Érkezés és elutazás: A szobákat érkezés napján 14 órától foglalhatják el. Kérjük
kedves vendégeinket, hogy az elutazás napján a szobákat 10 óráig elhagyni
szíveskedjenek. Későbbi szobaelhagyás esetén a tárgynap leszámlázható. Erdei iskolai
csoportok esetében a szobákat 10 óráig-, az épület egyéb helyiségeit (beleértve az
étkezőt) 13 óráig el kell hagyni. Szabadtéri délutáni foglalkozások esetén az elutazásig
kérjük csomagjaik felügyeletéről gondoskodjanak. A tervezett tartózkodási időben
bekövetkezett változást kérjük, hogy az érintett nap előtt legyen kedves bejelenteni.
3. A csoportvezető köteles a Házirendet betartatni az általa vezetett csoport minden
tagjával és felel a csoport tagjainak teljes biztonságáért, programjáért, magatartásáért.
A turistaszálló területe az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részét képezi, országos
jelentőségű védett természeti területnek minősül. Kérjük ennek tudatában megfelelő
magatartást tanúsítani szíveskedjenek.
4. A szálláshelyen 22 óra után hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan
tilos!
5. Kérjük a turistaszálló épületeit, eszközeit, berendezéseit rendeltetésszerűen használni,
a tűz- és baleset-védelmi szabályokat betartani.
6. A turistaszálló területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője
köteles az előre ismertetett Kártérítési Szabályzatnak megfelelően teljes mértékben
megtéríteni. A Kártérítési Szabályzatban nem ismertetett eszköz vagy tárgy esetén
köteles az eredeti állapot helyreállítási költségét megfizetni.
A szobákban elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakért a szállás igénybevétele
ideje alatt a szobában lakók egyetemlegesen felelnek.
Kérjük, óvják a Szalamandra-házban található növényeket. A külterületen található
bokrok ágainak, hajtásainak, valamint a facsemeték épségére fokozottan ügyeljenek.
Szalonnasütés céljára a kemping területén nyársakat vágni tilos!
7. Kérjük kedves vendégeinket, hogy a szobák felszerelési tárgyait ne vigyék ki a házból.
8. A szobák elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására fokozottan ügyeljenek, a
kulcsokat a recepción le kell adni.
9. A turistaszálló területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer, telefon,
laptop, kerékpár, autó) felelősséget nem vállalunk. A talált tárgyakat kérjük a
recepcióra leadni.
10. Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a recepcióst azonnal értesíteni kell.
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11. A turistaszállásra behozott állatokat egyedül hagyni szigorúan tilos! Az állat által
okozott kárt a gazdája köteles megtéríteni a helyszínen!
12. A dohányzásra kijelölt hely a hátsó terasz.
Amennyiben a vendég a kijelölt helyen kívül, engedély nélkül dohányzik, az
illetékes hatóság bírságot szabhat ki! A bírság megfizetésére a dohányzó köteles,
illetve a turistaszálló üzemeltetője számára kiszabott bírságot is továbbterheljük. A
tiltott helyen történő dohányzásból fakadó kár illetve az esetleges hatósági bírság
megtérítése az elkövető feladata. Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy a hatályos
jogszabályok szerint a bírság mértéke meghaladhatja az egymillió forintot.
Kiskorúak a táborozás időtartama alatt nem dohányozhatnak, szeszes italt nem
fogyaszthatnak.
13. Felhívjuk figyelmüket, hogy az udvaron található játék-komplexumot mindenki csak
saját felelősségére használhatja!
14. A kültéri foglalkoztatóban található kemencét és kályhát kizárólag a személyzet
kezelheti! Kérjük, a kemence használatával kapcsolatos igényét a recepciós felé
jelezze.
15.
A Szalamandra – házban tartózkodásuk ideje alatti étkeztetés megszervezése az érkező
csoport vezetőjének feladata.
Kérjük kedves vendégeinket, hogy a konyhai eszközöket rendeltetésszerűen használják,
konyhát elutazáskor hagyják rendben.
A csoportos-, és közétkeztetésben előírt normák ellenőrzése nem feladata a
Turistaszálló dolgozóinak.
A Szalamandra – ház konyhájában és udvarán az ételek és italok elkészítéséért, illetve
az ahhoz szükséges alapanyagok beszerzéséért, minőségéért és tárolásáért felelősséget
nem vállal. Ezen kötelezettségek betartása, illetve betarttatása a tábor szervezőjének
feladata és kötelezettsége.
A konyha higiéniájáért az itt tartózkodás ideje alatt a csoport felelős.
Az étkezéshez és az ételkészítéshez használt eszközök higiénikus tisztításáról és
tárolásáról a csoport feladata gondoskodni!
16. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken szabad. A favágáshoz szükséges eszközöket kérje
a recepcióstól.
Az erdei iskolában lévő berendezések, eszközök, valamint a tűzrakóhely csak saját
felelősségre használható.
17. Tűzvédelmi okokból a szobákban elektromos készülékek használata tilos!
18. Készüljön fel a kirándulásra, erdőjárásra (zárt cipő, ruha, térkép)!
-

A Turistaszálló területén játék közben, és az erdőben való kirándulás során fennáll
a kullancsfertőzés veszélye, ezért lehetőleg zárt ruházatot célszerű viselni, kerülni
kell a bozótos helyeket. Egészségünk megőrzése érdekében kiemelten fontos a
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kirándulás után megvizsgálni egész testfelületünket. Amennyiben találunk
bőrünkbe kapaszkodott kullancsot, azonnal szólni kell egy felnőtt kísérőnek, és a
kullancsot szakszerűen kullancskiszedő csipesz segítségével el kell távolítani!
-

Ne térjen le a tanösvény útvonaláról! Kímélje a növényeket, óvja az állatokat. A
növények és állatok az eredeti élőhelyükön érzik jól magukat, ezért hagyja ott
őket, hogy más kirándulók is gyönyörködhessenek bennük.

-

Védje a természetet, ne szemeteljen! Ügyeljen az erdő-mező, vizek, vízpartok
tisztaságára!

-

Magatartásával kímélje az élővilág nyugalmát!

-

Élvezze csendben a természet szépségeit! Hangoskodással ne verje fel a természet
csendjét! Az erdei, vízi, a mező állatainak megfigyelésére is csak csendben van
esélye!

19. A Szalamandra-ház által nyújtott térítésmentesen és térítés ellenében igénybe vehető
szolgáltatások esetén a kölcsönzés feltétele minden esetben egy fényképes igazolvány
leadása a recepción. A kölcsönzött eszközökben okozott károkat a kölcsönbe vevő
köteles megtéríteni.

Kérjük, hogy javaslataival, kérdéseivel forduljon a szálláshely vezetőjéhez, vagy a szállás
munkatársaihoz. Köszönjük, hogy együttműködik velünk annak érdekében, hogy Önök, és
mások is kellemes élményekkel gazdagodva távozzanak a Szalamandra-házból.

Kellemes pihenést és kikapcsolódást Kívánunk!

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: 48/506-000
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