Domovní řád kempu Termál Camping****
(pro hosty kempu a hosty ubytovaných v mobilních domcích a dřevených chatkách)
Žádáme naše hosty, aby v zájmu bezpečného provozu kempu a klidného odpočinku ostatních hostů dodrželi níže
popsaná pravidla:
1. V kempu se mohou zdržovat pouze přihlášení hosté. Přijímat návštěvu je možné pouze na základě nahlášení a
po zaplacení vstupenky pro hosty.
2. Nástup od 13 hod. Posledí den pobytu končí v 11 hod. Mobilní domky, dřevené chatky a parcely je nutno v
den odjezdu opustit do 11 hod. Není-li splněný tento požadavek, pak se účtují veškeré náklady za další noc. V
den odjezdu je možné prodloužit si poslední de za určitý poplatek.
3. Pokladna na recepci kempu je v provozu každý den 9-12 hod. a 13-19.30 hod. Platby je možné realizovat v
provozné době pokladny.
4. Každý dospělý host kempu, mobilních domků a chatek je povinen uložit vratnou kauci ve výši 1000 HUF za
elektronický náramek, který je předpokladem volného pohybu na území kempu a lázní. Z tohoto důvodu se žádá
nošení tohoto náramku. V den odjezdu se odevzdá náremek na recepci a kauce bude vrácena. Dětem se
náramek nevydává, pohybují se za doprovodu svých rodičů.
5. Host je povinen mobilní domek nebo chatku opustit v uklizeném stavu, počkat si na jeho převzetí a klíč osobně
předat vedoucímu kempu. Pod úklidem se rozumí umít nádobí a uložit ho do skříně, stáhnout povlečení, zamést
domek, uklidit koupelnu a zavřít veškerá okna.
6. Recepce kempu je mimo provoz každý den 12-13 hodin.
7. Kemp se zavírá ve 22 hod. Motorová vozidla přijíždějící po tomto času parkují na parkovišti před kempem.
Žádá se mezi 22 hodinou a 7 hodinu nepoužívat motorová vozidla a zachovat noční klid.
8. Domácí zvířatá lze ubytovat v kempu pouze předem nahlášená a za poplatek.
9. Rozdělávání ohně za účelem grilování a vaření v kotlíku na území kempu je třeba předem nahlásit a je možné
pouze na k tomu určeném místě za předpokladu dodržení protipožárních předpisů. Oheň je třeba po ukončení
činnosti důkladně uhasit. Rozdělávat ohniště je zakázáno. Důrazně žádáme rozdělávání ohně předem nahlásit na
recepci.
10. V mobilních domcích a chatkách platí zákaz kouření. Kouření je povoleno v kempu pouze na vyznačeném
místě.
11. Žádáme nesedat si v mokrých plavkách na lůžka či sedací soupravu v mobilních domcích a chatkách.
12. V koupelně nad dvěrmi se nachází topící těleso s možností 3 stupňové regulace. Berte prosím v úvahu, že
zařízení je ve vypnutém stavu, pokud na jeho pravé straně vidíte signál 0 nebo 1. Vidíte-li na kontrolním panelu
2, pak je zařízení v provozu a topí. Dbejte na to, aby zařízení nevytápělo zbytečně a aby bylo ve vypnutém stavu,
resp. aby bylo nastaveno na 0, tj. aby bylo vypnuté. Provozování vlastního topícího zařízení je přísně zakázáno.
13. Prosíme, nerušte klid ostatních hostů hlasitou konverzací a podobně!
14. Máte-li jakýkoli dotaz či potřebujete pomoc, prosíme, obraťte se na našé pracovníky.
15. Žádáme Vás, udržujte čistotu a pořádek na území kempu v budovách kempu.
16. Při použití toalet a sprch, prosíme, myslete i na další hosty.
17. Pokud si všimnete chybu či nefunkčost jakéhokoli zařízení, prosíme neprodleně nahlásit na recepci, aby
chyba mohla být co nejdřív odstraněna. Následkem úmyseleného poškození či odcizení věcí a zařízení kempu je
zaplacení působené škody nebo nahlášení policii.
18. Používat zařízení či čerpat služby lázní je možné pouze na svou zodpovednost.
19. Za bezpečí dětí zodpovídají rodiče nebo doprovod, případně vedoucí skupiny. Žádáme nad dětmi stálého
dohledu!
20. Vedoucí a pracovníci kempu jsou v každém případě oprávněni dohlížet na dodržení řádu kempu a případně
vyzvat hosta k dodržení platného řádu.

21. Za dodržení řádu kempu v případě dětí odpovídá rodič případně doprovádějící pedagog.
22. Děti, mladší než 14 let mohou používat zařízení kempu a lázní či jejich služeb pouze za dohledu rodičů.
23. V potoku je koupání nebezpečné a zakázané. V potoku je rybolov taktéž zakázán.
24. Odnést jakékoli zařízení kempu, mobilního domku či chatek mimo kemp je zakázáno. Dále se přísně zakazuje
přemísťovat zařízení v mobilních domcích či chatek.
25. Provoz lázních začíná v 9 hod. Před devátou hodinu je vstup zakázán. Provoz končí ve 20 hod. Žádá se opustit
bazény a saunu v 19 hod. 40 min. a po tomto času je zákaz vstupu do jmenovanývh objektů.
26. Lázně a kemp je hlídán kamerovým systémem. Přelézt přes oplocení je zakázáno. Tento čin nese vážné
důsledky.
27. Je možnost zaparkovat motorovým vozidlem vedle mobilního domku či chatky.
28. Dřevené chatky lze rezervovat pro 2 osoby. Mobilní domky lze rezervovat maximálně pro 6 osob.
29. Okna společenských místností, mobilních domků a chatek, prosím, pěčlivě zavírejte, v případě, že se vnich
nezdržujete. Vnitřní zařízení by mohlo být poškozeno v důsledku případných bouřek, srážek a přeháňek.
30. Žádáme, dbejte o zeleň v kempu, nelamte větve keřů, nešlapte na sazenice, při parkování nenarážejte do
zelených plotů a venkovních svítidel. Žádáme, abyste lana na sušení prádla nepřivazovaly na stromy a dále
nevyvěšovali prádlo na větve stromů.
Žádáme dále, abyste k opékání nevyráběli špejle ze zdejších keřů.
31. Prosíme, abyste odpadky nevyhazovali.
32. Žádáme naše hosty, aby si psy vedli vždy na vodítku a hygienické potřeby zvířat vykonávali mimo území
kempu za plotem.
33. Rezervování parcely předem není možné. Parcely se mohou vybírat po příjezdu pomocí mapy. V každém
případě je třeba zastavit se na vybrané parcele.
34. Účet lze vyrovnat ve forintech, bankovní kartou či kartou SZÉP (maďarské platidlo).
35. V případě platby v Euro je vrácení peněz ve forintech. Mince Euro nepřijímáme.
36. Prosím, dbejte o své hodnoty. Kemp nezodpovídá za případné krádeže, poškozování věcí, ale samozřejmě
učiníme vše v zájmu ničím nerušeného odpočinku hostů a odstranění problémů. Odkládací skřínku si lze
pronajmout zdarma na recepci kempu za uložení kauce.
37. Žádáme naše milé hosty, aby dodržovali domovní řád v zájmu klidného odpočinku všech a aby se k nám
každý host s radostí vracel.
Žádámeo dodržování výše psaných, čímž přispejete k ničím nerušenému, klidnému odpočinku a pohodové
rekreace obyvatel kempu.
Přejeme příjemný odpočinek a trávení času!
Pracovníci kempu Lipóti Termál Camping****
společnost Lipóti Termálfürdő Kft.
Platnost: od 1. 6. 2017 do odvolání

