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HORGÁSZTANYA HÁZIREND
1. A HÁZIREND a Horgásztanya közvetlen környezetének rendjét, az ott szórakozni, pihenni
vágyók nyugalmát szolgálja, ezért az ebben foglaltak betartása mindenkire nézve kötelező!
2. A közösen használatos helyiségeket minden, a Horgásztanyán jogszerűen tartózkodó Vendég
jogosult igénybe venni.
3. Minden Vendég érkezéskor, a szoba elfoglalása előtt köteles személyazonosságát a törvényi
előírásoknak megfelelően igazolni. A Horgásztanyán bejelentkezés nélkül Vendég nem szállhat
meg!
4. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt
felügyelete mellett tartózkodjon a szálláshelyen.
5. A szálláshelyet az érkezés napján 14 órától lehet igénybe venni és távozás napján délelőtt 10
óráig kell elhagyni - az átvételkor megtekintett állapotban -, amennyiben visszaigazoláskor
külön megállapodás nem történt.
6. A szálláshely helyiségeiben tilos dohányozni!
Dohányzás céljára, kérjük vegye igénybe a teraszt, illetve az udvart, mint kijelölt
dohányzóhelyet. Kérjük a hamutartó használatát!
7. A Horgásztanyán két különálló szállásfogadásra alkalmas épület üzemel. Amennyiben egy
társaság veszi igénybe mindkét épületet, kérjük, hogy a berendezési tárgyakat, konyhai- és
egyéb eszközöket ne keverjék össze.
8. Kérjük, hogy a berendezési tárgyakat, eszközöket rendeltetésszerűen használni szíveskedjenek,
mert ellenkező esetben felelősséget nem vállalunk a használót ért károkért.
Rendellenes használat, illetve gondatlanságból okozott kárért a Vendég kártérítéssel tartozik.
Ilyen esetben a szálláshely üzemeltetője az esetleges javítási, pótlási költségeket jogosult a
Vendégre továbbterhelni.
Ha bárminemű káreseményt, ill. meghibásodást észlel, kérjük, jelezze személyesen, ill.
telefonon a gondnoknak: +36 30 9756 768.
9. A szobákból, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.
10. A szálláshely területén lévő eszközöket, berendezéseket a Vendég kizárólag saját felelősségére
használhatja, a kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.
11. A Horgásztanyán töltött idő alatt keletkezett háztartási hulladékot kérjük az e célra kihelyezett
szemetesládába (kukákba) elhelyezni szíveskedjenek. A kerti csap (haltisztító) lefolyóba kérjük
ne engedjék le a haltisztításkor keletkezett hulladékot (pikkely, belsőség)!
12. Csendrendelet Orfűn: 2200 órától 05 00-ig; szombat vasárnap és ünnepnap 2000 órától 0900- ig
tart, ettől az időtől kérjük a hangos zene és hangoskodás mellőzését. Amennyiben a
csendrendeletet a Vendég nem tartja be, az szabálysértést vonhat maga után.

13. A szállás végleges elhagyásának időpontját a Horgásztanya gondnokával közölni kell, aki a
szállást érkezés szerinti állapotban átveszi, s neki kell a kulcsokat is leadni.
14. Csónakhasználat: csónakot csak akkor tudunk használatba adni, ha az igénybevevő aláírja a
csónakhasználatra vonatkozó nyilatkozatot, amit a gondnok ad át neki használatbavétel előtt.
Mentőmellény használata kötelező!
15. A Vendég személyes értéktárgyainak elvesztéséért felelősséget nem vállalunk!
16. A Vendég jogosult az észrevételeit a gondnokkal közölni, panaszait a vásárlók könyvébe
bejegyezni.
17. Tűzet rakni csak a kiépített tűzrakó helyeken lehet!
18. A szálláshelyre kisállat (kutya/macska) nem hozható!
19. Parkolás: kérjük parkolás céljából a bejárati kapu melletti parkolót használják!
20. A szállás-, és idegenforgalmi díj fizetéséről minden esetben számla kiállítására kerül sor.
Köszönjük, hogy áttanulmányozta a házirendet, és annak betartásával hozzájárul a szálláshelyen
tartózkodó vendégek nyugodt pihenéséhez, kikapcsolódásához!

Kellemes pihenést, jó horgászatot kívánunk!
Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége

