Szent László Közösségi Ház
8431 Bakonyszentlászló, László király u. 2.

HÁZIREND/TÁJÉKOZTATÓ
A HÁZIREND a Közösségi Házban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.
A vendég, illetve a csoportvezető felelős a csoport tagjainak teljes biztonságáért,
programjáért, magatartásáért, a házirend betartatásáért, a közösségi ház épített és
élő környezetének, eszközeinek rendeltetésszerű használatáért, a tűz-és
balesetvédelmi szabályok betartásáért.
Érkezés /Távozás
Bejelentkezés, a szálláshely elfoglalása: 14:00 -18:00 óráig. Ettől eltérő igényüket,
kérjük, előre jelezzék! A szálláshely elfoglalásakor a gondok a szálláshelyeket átadja,
a vendég, a csoport vezetője átveszi.
Kijelentkezés, a szálláshely elhagyása: 10:00 óráig kell, megtörténjen. Amennyiben a
szálláshely átadása 10:00 óráig nem történik meg a foglalási tudnivalókban közzétett
többletköltséget vagyunk kénytelenek felszámítani.
Előre egyeztetett esetben, a szobák elhagyása után van mód a csomagokat a
helyszínen tárolni
Távozáskor a gondnok ellenőrzi a szobák, közösségi terek, teakonyhák, vizesblokkok
felszerelésének meglétét, állapotát. A kulcsokat neki kell leadni.
Ágynemű
Az ágynemű, előre jelzett kérés esetén – külön díj ellenében - az ágyra van
előkészítve. Kérjük, megérkezésükkor szíveskedjenek felhúzni, távozás előtt lehúzni.
Ez nagy segítséget jelent számunkra.
Ablakok
Kérjük, a szobát elhagyva, ill. távozáskor a gyorsan érkező viharok és az esetleges
állatok miatt az ablakokat mindig zárják be. Kérjük, minden esetben az ajtót
használják ki és bejárásra.
Parkolás
A közösségi ház udvarán egyszerre négy autó tud parkolni. Kérjük, hogy autóikkal úgy
parkoljanak le, hogy épület többi vendégét ne korlátozzák a szabad mozgásban /
parkolásban!
Több gépjármű esetén az utcai parkolás lehetőségét vegyék igénybe, tekintettel a
ház előtti forgalomra, lehetőleg azt ne akadályozzák.
A kapu távnyitóját az épületből kivinni TILOS. Annak elvesztése esetén az új nyitó
beszerzésének ára a vendéget terheli.
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Baleset
Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a vendégház gondnokát azonnal
tájékoztatni kell!
Berendezés:
Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetés szerűen használni, a tűz- és
baleset-védelmi szabályokat betartani. A házban található berendezési tárgyakat
csak a szállásadó előzetes hozzájárulásával lehet átrendezni.
A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó
esetleges anyagi károkért vagy balesetekért.
A benti berendezési tárgyakat (ágy, ágynemű, pléd, asztalok, székek, stb.) kérjük, ne
vigyék ki a kertbe.
A szállás területén okozott kárt a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles
megtéríteni.
Dohányzás:
A szálláshelyen, 18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, nem
dohányozhatnak! Az épületben dohányozni, valamint füstölőt, gyertyát használni
tilos! A kertben dohányzásra kijelölt helyek: a kiépített tűzrakóhely környéke, valamint
a ház előtti tornác. Szíveskedjenek a dohányzást ezekre a helyekre korlátozni,
továbbá hamutartót használni!
Biztonság
Értéktárgyaikat ne hagyják őrizetlenül. A vendégszobák ajtaját a szoba elhagyásakor
zárják be. Amennyiben az épületet több órára elhagyják, kérjük, hogy a
riasztórendszert élesítsék be. Kódot a gondnoktól lehet kérni. Az udvari parkolóban
elhelyezett gépkocsik biztonságáért felelősséget nem tudunk vállalni.
Csend
A közösségi ház vendégei a települési lakókörnyezet nyugalmát semmilyen módon
nem zavarhatják.
A közösségi ház területén 22.00 és 06.00 óra között hangoskodni, a többi vendég, és
a környezet pihenését zavarni szigorúan tilos!
Elektromos eszközök
Biztonsági okokból a szobákban elektromos készüléket (vízforraló, mikrohullámú
sütő, kenyérpirító, kávéfőző, hajszárító, vasaló, stb.) működtetni tilos! Egyéni
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higiéniai készülékek (hajszárító, borotva, stb.) a vizesblokkban használhatók. A
teakonyhákban az ott elhelyezett elektromos eszközökön kívül más nem
használható! Az eszközök kikapcsolásáról minden használat után győződjenek meg!
Használják a biztonsági gyermekzár funkciót a főzőlapokon.
Energia
A Közösségi Ház egész területén nagy súlyt fektetünk a környezettudatosságra.
Kérjük, Önök is segítsenek nekünk takarékoskodni az energiával. Ha nem
tartózkodnak a szobában, ne hagyják égve a világítást, a vízcsapokat használat után
zárják el! Fűtési időszakban szellőztessenek röviden. A bejárati ajtókat gondosan
csukják be maguk után.
A konyhában szíveskedjenek a mosogatógépet használni a folyóvizes mosogatás
helyett.
Étkezés
A konyhából, az étkezőből tányért, poharat, evőeszközt kivinni tilos! A lakószobákban
TILOS az étkezés, és az ételtárolás!
Jó időben lehetőség van a kertben a kerti bútorokat étkezés céljára igénybe venni.
Értéktárgyak
A Vendégház területére behozott személyes értéktárgyakért felelősséget nem
vállalunk.
Főzés
Egyéni lehetőség a főzésre csakis saját hozott alapanyagból lehetséges. A
szálláshely teakonyhája az ott elhelyezett eszközökkel használható. Kérjük a konyhai
gépek használat utáni megfelelő tisztítását, a tárolódobozukba való visszahelyezését
szíveskedjenek elvégezni.
Előre történő egyeztetés szerint van lehetőség az udvaron bográcsozni, grillezni,
szalonnát sütni. Ezen esetekben az esetleges tűz oltásához szükséges vizet
előkészíteni.
Vezető/Gondnok
Kérdéseikkel, kéréseikkel, foglalásaikkal kapcsolatban Dr.Báthy Andrásné áll
rendelkezésükre, akit a +36/30-9662-194-es mobiltelefonon, vagy a
bathy.gyorgyi@maltai.hu címen lehet elérni. Kérjük, hogy javaslataival, kéréseivel
forduljon a Vendégház vezetőjéhez!
Napi üzemeltetési kérdésekben a közösségi ház központi mobil - +36/70-795-8491
számon lehet segítséget kérni
Internet
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Vezeték nélküli internet-elérhetőséget a központi épületekben tudunk biztosítani.
Hozzáférési kódot a gondnoktól igényelhetnek.

Játék
Szabadtéri játékokat, kerékpárokat, a vendégeink a gondnoktól igényelhetnek.
Pingpong-asztalunk beltéri, azt a fedett részek alól kivinni nem szabad. A Vendégház
udvari területe kispályás focizásra alkalmas.
Látogatók fogadása:
A vendégházat a megrendelésben szereplő számú vendég veheti igénybe. A
szállásadó jogosult - előzetes bejelentés nélkül - ellenőrizni, hogy a szálláshelyen a
fizetett létszámban tartózkodnak-e a vendégek.
A vendégházban a vendégeknek a tulajdonossal történő egyeztetés után
lehetőségük van látogatók fogadására, kizárólag a közösségi helyiségekben. A
megbeszélt időponton túl maradó látogatóknak a mindenkori szállásdíjat számoljuk
fel.
Szemét elhelyezése:
Kérjük, ügyeljenek a rendre és a tisztaságra. A háztartási szemét gyűjtése a
konyhában és a szobákban található szemetesben lehetséges. Ha ezek
megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt kérjük, ürítsék ki azt a kapunál található
nagy kukák valamelyikébe, valamint az elutazáskor a konyhában ne hagyjanak
mosatlan edényt, ill. szemetet. Új szemeteszsákot a mosogató melletti fiókban
találnak.
Kérjük, hogy a környezetre ártalmas anyagokat szíveskedjenek a külön erre a
célra megjelölt – papír, műanyag, fém – zsákokba elhelyezni!!
Kert:
A kertet a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére, legyen az
virág vagy zöldség. Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy
valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen
rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében
szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni. Balesetről, vagy egyéb
rendkívüli eseményről a szállás vezetőjét azonnal tájékoztatni kell.
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Egyéb:
A vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, a vendégházban 2208 óra között tilos hangoskodni, zenélni vagy hangos zenét hallgatni. A tulajdonos
fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó
vendégeket nem fogadja, illetve a vendégházból azonnal eltávolítja.
Felhívjuk figyelmét, hogy a tulajdonosnak nem áll módjában felelősséget vállalni és
kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl.
természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet stb.).

Bakonyszentlászló, 2020.07.01.

……………………………………………
fenntartó képviseletében

Az ingatlant használók a Házirendet megismerték, az abban foglaltakat elfogadják.
Ennek igazolására egy sorszámozott, hitelesített füzetben történik.
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