
 

 
Házirend 

 

Tisztelt Vendégünk! 
 

Szeretettel köszöntünk a Dél-Mezőföld TDME Piszkeri Vendégházában. 

Közösen sokat tehetünk azért, hogy mindenki számára kellemes legyen az itt töltött 

idő, s ebben kérjük együttműködésedet. 
 

A szobát érkezésed napján 13 órától foglalhatod el, a kulcsokat a regisztrációt 

követően munkatársunk adja át Neked, melynek visszavétele távozásod napján 10 

óráig történik a szálláshely szemléjével. 

A szobákat átvételkor tekintsd át, hogy távozásod napján az eredeti 

állapotban (leltár szerint) tudd visszaadni! A szobákban elhelyezett berendezési és 

felszerelési tárgyakért, rendeltetésnek megfelelő használatukért a szobában lakók 

felelnek, az esetlegesen okozott kárt kötelesek megtéríteni. 

Szállásod tisztaságáért ittléted ideje alatt Te vagy felelős, ezért kérjük, a 

szállást használat után olyan állapotban hagyd, amilyenben Te is szívesen találnád! 

A szálláshely berendezési tárgyai nem szabadtéri használatra valók. Ha 

szeretnél a szabadban széket, asztalt használni, az arra alkalmas darabokat a teraszon 

találod. 

Kérünk, hogy a szálláshely elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására 

fokozottan ügyelj! 

Kérünk, hogy tüzet csak megfelelő körültekintéssel, a tűzrakó helyen gyújts. 

Kérünk, az épületben ne dohányozz, és fokozottan ügyelj a tűzveszély 

elkerülésére. 

Kérünk, ne szemetelj! A házban található szemetes, ha ez megtelik, a zsákokat 

leviheted a kazánház lépcsőjére, a szemét elszállításáról gondoskodunk.  

Kérünk, ne nyúlj a szálláshely elektromos-, víz- és fűtésrendszeréhez, ha 

műszaki meghibásodást, vagy karbantartással kapcsolatos problémát tapasztalsz, 

azonnal jelezd a +3630/623-6773-as telefonszámon! 

A személyes tárgyakért (pl. mobiltelefon, laptop, stb.) anyagi felelősséget nem 

vállalunk, azok biztonságáról kérünk, magad gondoskodj! 

A szálláshelyen 18 éven aluli vendégek szeszesitalt nem fogyaszthatnak, nem 

dohányozhatnak! 



 
 

Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a szállás üzemeltetőjét azonnal 

tájékoztasd. 

Vendégházunk szolgáltatásait minden vendégünk saját felelősségére veszi 

igénybe. Az itt tartózkodás ideje alatt az esetlegesen bekövetkezett balesetekért, 

sérülésekért a felelősséget nem vállalunk, azokért kártérítési igénnyel fellépni nem 

lehet. 

Háziállatot tilos a vendégházba bevinni! 

 

Köszönjük, hogy együttműködsz velünk annak érdekében, hogy számodra és a 

szálláshely többi vendége számára a kirándulás, üdülés a lehető legjobban teljen el. 

 

Ha kérdésed, kérésed van, nyugodtan keress minket! 

 

Jó pihenést és kellemes időtöltést kívánunk! 
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