Magyarhertelendi Ifjúsági Tábor Házirend
Munkatársaink mindent elkövetnek annak érdekében, hogy vendégeink pihenése örömteli és
nyugodt legyen. Ezért kérjük Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat betartani
szíveskedjenek!
Gyermekkorú vendégeinkért a szüleik, felelős felnőtt kísérőjük, illetve gyermekcsoport esetén
a csoportot felügyelők felelősek a gyermekek, a gyermekcsoportok tagjainak biztonságáért,
magatartásáért, tevékenységért, a házirend betartásáért.
Érkezés napján a házat 14:00-tól lehet elfoglalni. Kérjük az elutazás napján a házat 10 óráig
elhagyni. Amennyiben nincs új foglalás a házra, úgy 50% felár befizetését követően 18 óráig
igénybe vehetik azt.
Vendégeink szálláshelyre a ténylegesen kifizetett létszámon felül más személyt nem
fogadhatnak be. E rendelkezés megsértése esetén a Kumánia Gyógyfürdő Kft. jogosult
azonnali hatállyal a vendéget a szálláshelyről kizárni, és kártérítésként a már kifizetett díj
jogosultságát fenntartani.
A házakban, a tábor teljes területén 22:00 óra után hangoskodni, a többi vendég pihenését,
nyugalmát zavarni szigorúan TILOS!
Kérjük a házak berendezéseit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi
szabályokat betartani szíveskedjenek.
A házakból a berendezési és felszerelési tárgyakat kivinni nem szabad.
A tábor területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles
megtéríteni.
Tűzgyújtásra engedélyt kell kérni, dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.
A házakban dohányozni szigorúan TILOS!
Az esetleges balesetekről, rendkívüli eseményekről kérjük a gondnokot vagy távolléte esetén
a 06 (1) 786 0288 hívásával az aktuális recepcióst azonnal tájékoztatni.
A tábor területén 18 éven aluli vendégek szeszes italt nem fogyaszthatnak, nem
dohányozhatnak.
A talált tárgyakat kérjük a tábor gondnokának leadni.
A tábor területére behozott személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk.
Vendégeink kutyát vagy egyéb kedvtelésből tartott háziállatot a tábor területére a parancsnoki
faház kivételével behozhatnak. Az állatok ürülékét minden esetben az állat tulajdonosának
kötelessége összegyűjteni és a szeméttárolóba dobni. Kutyatulajdonosoknak kötelező a
kutyájuk részére szájkosár biztosítása. Az állattal érkező vendégeink kötelesek a házak és a
tábor tisztaságára különös figyelemmel lenni, és az állat felügyeletét biztosítani.

A tábor területe lakó-pihenő övezet, így a KRESZ szabályai szerint a gépjárművek számára a
megengedett maximális sebesség 20 km/óra. Parkolni a kijelölt parkolóhelyeken lehet.
Az üdülő diákok időszakos vagy végleges távozásához – a szülő kérésére – a
gyermekcsoportot felügyelő engedélye szükséges. Az eltávozásról a tábor gondnokát
tájékoztatni kell.
A táborban hangos zenét hallgatni, rádiót, televíziót nagy hangerővel üzemeltetni nem szabad.
Az a személy, aki viselkedésével a közösségi magatartás szabályait durván megsérti, a
szálláshelyről kiutasítható és a szolgáltatásokból kizárható.
Köszönjük, hogy együttműködik velünk annak érdekében, hogy Önök és valamennyi
vendégünk részére a táborban töltött pihenés a lehető leggondtalanabb legyen.
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