
H á z i r e n d
Köszönjük, hogy bizalmukkal megtisztelték  Vendégházunkat!

Kívánjuk, hogy az időt töltsék kellemes pihenéssel, megszabadulva a városi élet minden feszültségétől
és élvezzék a táj nyújtotta szépséget illetve a ház kényelmét. Ahhoz, hogy ezt, az Önöket követő

vendégek is megtehessék, kérjük, hogy az alábbi ajánlásainkat fogadják meg.
Előre is köszönjük, és jó pihenést kívánunk!

A vendégházunkat magánszálláshely keretein belül működtetjük, 4 csillagos besorolásban.

1. Különleges hangulatú házunkat, csak vendégeink lakják, így biztosítva a zavartalan pihenést

2. A jogszabályok értelmében csak az útiokmányok (útlevél,szemelyi igazolvány, lakcímkártya, stb). bemutatása és

az előírások szerinti applikációval beszkennelt adatok rögzítését követően van jogunk vendéget fogadni illetve

vendégeinknek a szobát elfoglalni

3. A szobát érkezés napján 14 órától tudják elfoglalni és az elutazás napján 10-11 óráig kérjük elhagyni, de

természetesen igény (és lehetőség) esetén rugalmasak vagyunk Ha később érkezne, késéséről kérjük, telefonon,

emailben, sms-ben tájékoztasson minket! 

4. Érkezés és távozás minden esetben a ház gondnokának vagy megbizottjának jelenlétében történik.

5. Vendégeink érkezéskor szoba és kapu kulcsot kapnak, hogy szabadon közlekedhessenek. 

6. Önök is tapasztalhatják, hogy a berendezési tárgyak többsége nagyon régi, több mint száz éves. Köszönjük,

hogy segítenek abban, hogy bútorainkat a lehető legnagyobb odafigyeléssel használják és így továbbra is meg

tudjuk őrizni azok szépségét az utókor számára.

7. Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen, szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve lehet. A

tűzrakás után kérjük a szemét eltávolítását és a parázs leöntését

8. A szobákban hagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

9. A vendég felelős a saját viselkedéséért a házban és annak környékén,  az esetleges balesetért maga viseli a

következményeket.

10. Kérjük, hogy figyeljenek a rendre, óvják a ház berendezését, és azokat ne vigyék ki a szobából (pl: törölköző,

kispárna, takaró)!

11. A szobák elhagyásakor, kérjük zárják el a vizet, villanyt, csukják be az ablakot, és zárják be az ajtót!

12. A szobákba tilos bevinni bármiféle gyúlékony anyagot, eszközt!

13. A szállás területén okozott kárt a károkozó, vagy annak törvényes képviselője köteles megtéríteni.

14. Kérjük vendégeinket, hogy a szobákban ne étkezzenek! Étkezésre használják a konyhát.

15. Vendégházunkban szelektíven gyűjtjük a hulladékot! Kérjük, a műanyagot, alumíniumot és papírt a parkolóban az

e célra kihelyezett sárga színű kukákba helyezzék.

16. A házirend megsértése esetén, a szállás lemondásra kerülhet. 

17. A zavartalan pihenés érdekében -és mert a ház koncepciójához nehezen lehetett volna illeszteni – a házban

nincs TV készülék, de a gyors internet kapcsolat (WIFI) Vendégházunk egész területén biztosított. A Wifi

rendszer használata térítésmentes. A Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy

időben kapja meg. A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét nem garantáljuk. 

18. Számunkra nagyon fontos, hogy a falubéli embereknek munkát tudjunk biztosítani (takarítás, kertészet, reggeli

alapanyagok, kőműves,víz-villany szerelés, stb), mert azt gondoljuk, hogy kötelességünk az épített örökséget

megőriznünk az utókornak illetve, minden lehetőséget biztosítani arra, hogy élettel teljenek meg ezek a kis falvak

vagyis megállítsuk az elvándorlást. Elismerjük, hogy bizonyos területeknek nem professzionális művelői, de azt

gondoljuk, hogy a hibák/hiányosságok rámutatása esetén ezt a kérdést a lelkesedésükkel ki tudják javítani.

EZÉRT azt kérjük, hogy ha bármilyen hibát/hiányosságot talál mielőbb jelezze, hogy teljesen gondtalanul teljen

az  Önök pihenése. Előre is köszönjük!



19. A házban jól felszerelt konyha található  villanytűzhellyel, elektromos sütővel,mikróval,kenyérpirítóval,

hűtőszekrénnyel, vízforralóval és kávéfőzővel.

20. Fizetés: Kiállított számla alapján: Utalás, kp vagy SZÉP kártya.  A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb

végleges távozása előtt köteles a foglalási visszaigazolásban meghatározott módon kiegyenlíteni. Fizetés nélküli

távozás esetén az üzemeltető a rendőrségi feljelentés mellett jogi úton érvényesíti követelését a vendéggel

szemben, amelynek költségeit a vendégre terheli. Az utólag felmerült és ki nem egyenlített díj összegét az

üzemeltető a vendég megadott cím-adataira számlázhatja.

21. Parkolás a Vendégház melletti zárt udvaron biztosított. Mivel a Vendégház bejárati kapuja közvetlenül egy 90°

éles nem belátható kanyar után található  a fokozott figyelem ajánlott a be-és kihajtásnál, de a szemben lévő

közlekedési tükör nagyban segítségére lesz.

22. Kamera: A Vendégház területén biztonsági kamera van telepítve, amely a parkolót, bejárati ajtót és a kertet

illetve a kaput figyeli. Felvételt nem készítünk csupán csak riasztási funkciója van, mely főleg a vendégek nélküli

időszakokban van élesítve.

23. Kutyával érkező vendégek: Vendégházunk kutyabarát, szeretettel várjuk a négylábú vendégeket! A Gazdiktól

kérjük,és elvárjuk a felelős kutyatartás írott és íratlan szabályainak betartását. Az állattartó köteles gondoskodni,

hogy a kutyus közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. A kutyus által okozott károkért (kertben és házban

egyaránt) az állattartó tartozik felelősséggel. Az ágyakon, pamlagon a kedvenc nem fekhet. Az állattartó köteles

kutyusát úgy tartani, hogy az a szomszédok nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, testi épséget és

egészséget ne veszélyeztessen. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy a kutyus a vendégházak kertjét ne

szennyezze. A kutyus által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.

24. A szomszédok és a falu nyugalma: A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos

a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró

hangerejű rádiózás stb. A Vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés,

amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját. Az üzemeltető vagy megbízottja

jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. Többszöri figyelmeztetés után üzemeltető

jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul

kiutasítani.Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más

vendégnek.

25. Az udvar és épület zárása:Pihenésük idején éjszakára kérjük az épület bejáratát kulcsra zárni! A vendégház

bejárati ajtaja a kilincs felhúzását követően zárható kulcsra.Amennyiben pihenésük alatt a szálláshelyről

eltávoznak az ablakok, illetve az ajtók zárására kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak.

26. Dohányzás: Az egész épületben a dohányzás TILOS! Csak a tornácon, illetve a kertben szabad -a kihelyezett

hamutartók közelében- a dohányzás.Tisztelettel megkérjük dohányzó vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása

érdekében a csikkeket ne dobálják el, hanem azokat összegyűjtve a hamutartókba helyezzék.

27. Takarítás:A szobát a vendégeink tisztán vehetik át, és tartózkodásuk alatt kérjük, ügyeljenek a tisztaságra.

Hosszabb tartózkodás esetén az ágyneműk és törölközők cseréje hetente egyszer történik. Napi takarítási

igényét kérjük, a ház gondnokánál jelezze.

28. Vasalási lehetőség: Vasalót és vasalódeszkát a gondnoktól kérhet

29. Varrókészlet: Kérje a Vendégház gondnokától.

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!
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