
Dánfoki Üdülőközpont Házirend 

 

 
1. A dánfoki üdülőközpont vendégeit, különösen a Covid 19 re való tekintettel a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak megfelelően fogadja.  

2. Érkezéskor a szálláshelyek 14:00 órától foglalhatók el, távozás napján 10:00 óráig kérjük elhagyni, 

ellenkező esetben az üdülőközpont jogosult a következő napi szállásdíj felszámítására. Amennyiben a 

vendég nem tudja elfoglalni a szálláshelyét 14:00 kezdődően, az üdülőközpont csomag szobát biztosít 

vendégei számára. A szálláshelyet csak az előre egyeztetett létszámban vehetik igénybe a vendégek. 

3. Az Üdülőközpont egész területén Free Wi-Fi kapcsolat van, melynek jelszaváról a recepció díjmentesen 

ad tájékoztatást.  

4. Az Üdülőközpont és a szabadstrand területére autóval, kerékpárral illetve motorkerékpárral behajtani 

tilos. Kivételt képeznek az üdülőközpont szállóvendégei, valamint a rokkantsági igazolvánnyal 

rendelkező vendégek, a tábor területén lévő kijelölt parkolóhely kapacitásáig. A gépjárművek 

elhelyezésére  az üdülőközpont előtti kijelölt parkolókban,  illetve a kerkékpárokat a kijelölt 

kerékpártárolókban lehet elhelyezni. Az üdülőközponthoz tartozó külső parkolókban elhelyezett 

járművekben keletkezett károkért az üdülőközpont nem vállal felelősséget. Az Üdülőközpont területére 

behozott gépjárművekben keletkezett esetleges károkért, az üdülőközpont nem vállal felelősséget. 

5. Az üdülőközpont területére kutyát, macskát egyéb háziállatot behozni tilos. 

6. Az üdülőközpont területén a  dohányzás csak az arra kijelölt helyeken lehetséges. Kijelölt 

dohányzóhelyek:  a főépület előtt valamint a vízparton  található 

7. A szálláshelyeken belül nyílt láng használata, gyúlékony,  illetve szennyező anyagokat szobában tartani 

és, használni tilos! 

8. Tűzgyújtás csak és kizárólag az arra kijelölt helyeken lehetséges. Tűzgyújtási szándékát kérjük 

előzetesen jelezze  a recepción. A vendégek minden esetben  kötelesek betartani az OTSZ szabadterületen 

történő tűzgyújtás szabályait. 

9. A szálláshelyek illetve a közös helyiségek használatánál kérjük legyenek tekintettel a többi vendég 

nyugalmára. A szálláshelyen este 22.00 órától, reggel 6.00-ig hangoskodni, a többi vendég pihenését 

zavarni tilos. A hangos zenés rendezvényekhez minden esetben a tábor engedélye szükséges. 

10. Szálláshelyük ajtaját kérjük minden alkalommal kulcsra zárni, a szabadon hagyott  értékeikért 

felelősséget nem tudunk vállalni. 

11. A szálláshelyeken bekövetkezett esetleges károkat a vendég köteles a  recepció felé  jelezni. A szálláshely 

berendezéseiben bekövetkezett károkért, minden esetben annak bérlőjét terheli a felelősség. A 

gondatlanságból, vagy  szándékosan okozott kárt, a károkozó, vagy annak törvényes képviselője köteles 

megtéríteni.  Az Üdülőközpont nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó 

esetleges anyagi károkért vagy balesetekért. 

12. Távozáskor kérjük, adják le szobakulcsaikat  a recepción. A vendégek részére átadott kulcsok esetleges 

elvesztése esetén, a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni, és annak árát, illetve a zárcserét az 

Üdülőközpontnak megtéríteni. A zárcsere összege 5000 Ft 

13. A szállások díját, és a szolgáltatásokról készült számlát, érkezéskor kérjük kiegyenlíteni. Az utólagosan 

igényelt  szolgáltatások külön a recepción fizetendők. 

14. Amennyiben a tartózkodás alatt  az Üdülőközpont  szobáival kapcsolatban bármilyen probléma felmerül, 

kérjük, haladéktalanul értesítse arról a recepciós munkatársat. Utólagos reklamációt nem áll módunkban 

elfogadni! 

15. A szabadstrand használata csak annak  nyitvatartási idejében lehetséges. Nyitvatartási időn kívül a 

szabadstrand használata tilos, kivéve egyedi engedéllyel, melyet az üdülőközpont Ügyvezetője adhat. 

A szabadstrandon  a fürdési lehetőség csak és kizárólag az arra kijelölt helyen lehetséges. A strandon 

található fahídról a vízbe ugrani  tilos, életveszélyes!  

16. Az üdülőközpontban kizárólag sporthorgászatra van lehetőség 8:00-19:00 óráig, érvényes állami és 

területi engedély felmutatásával. 

17. A szabadstrandon jogszabály nem írja elő a kötelező vizimentői szolgálatot. A szabadstrand 

szolgáltatásainak használata minden esetben saját felelősségére történik.  

18. Az üdülőközpontban karszalagos illetve karórás rendszer működik. A belépést követően viselésük 

kötelező. A karórát szállóvendégeink díjtalanul használhatják, azonban elvesztése anyagi vonzattal 

jár, melynek mértéke 5000 Ft/ karóra. 

19. A házirend betartása vendégeink számára kötelező. A jegy megvásárlásával és a foglalás érvényesítésével 

azt, automatikusan elfogadja ! 

      
Kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk! 
 


