
A Túr-Túra Kemping és Ifjúsági Tábor házirendje 

Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a kemping biztonsága és a többiek nyugalma érdekében 
tartsák be az alábbi szabályokat: 

1. A kempingben csak bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Látogatót fogadni csak 
bejelentés alapján lehetséges és 20:00 óráig kötelesek elhagyni a látogatók a Kemping 
területét. Amennyiben nem tesznek eleget ezen kötelezettségnek, úgy kötelesen kifizetni 
egy napi szállásdíjat. 

2. A szállás elfoglalására az érkezés napján 14:00 órától- 18:00 óráig van lehetőség, ettől eltérő 
időpontban telefonos egyeztetés alapján van mód. A szobákat az elutazás napján 10 óráig kell 
elhagyni, amennyiben a vendég ezt nem teljesíti a megjelölt időpontig, úgy plusz 1 napi szállásdíj 
megfizetésére köteles. 

3. A kemping területére állatot csak előzetes egyeztetés után lehetséges bevinni. 

4. A kemping területén tüzet rakni kizárólag az arra kijelölt helyen, bográcsozás vagy szalonnasütés 
céljából lehet. A tüzet a program befejeztével minden esetben el kell oltani!  

5. A faházakban dohányozni és tüzet gyújtani (pl. gyertya) SZIGORÚAN TILOS! 

6. A faházakban az egyéni fűtő berendezések használata nem megengedett. 

7. Kérjük, felesleges hangoskodással, káromkodással ne zavarja más vendégek nyugalmát! 
Este 22:00 és reggel 7:00 óra között kérünk csendet tartani. 

8. Kérjük Önöket, hogy a kemping külső területét és belső helységeit tartsák tisztán. 

9. A közös mellékhelységekben és zuhanyzókban gondoljanak az Önök után belépő vendégre is! 

10. Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észleli, haladéktalanul jelentse a dolgozóknak, hogy a 
hibaelhárítást megkezdhessük. A rongálás, vagy berendezési tárgyak eltulajdonítása minden 
esetben helyszíni kártérítést vagy feljelentést von maga után. 

11. A sportpálya, sporteszközök egyéni felelősségre vehetők igénybe.  

12. A gyerekekért szüleik, illetve kísérőik, csoportvezetőik felelnek. Kérjük a gyerekeket folyamatos 
felügyelet alatt tartani! 

13. A gyermekek a vízi eszközöket (kenu) csak szülői, vagy kísérői felügyelet mellett használhatják. 

14.  A konyhát és annak felszereléseit használni minden esetben csak előzetes egyeztetés után 
lehetséges. A konyhát és annak felszereléseit használat után kérjük tisztán és rendezetten hagyni. 

15. A konyha felszereléseit szabadtéri sütés, főzés esetén kérnénk maradéktalanul visszahordani a 
főzés végeztével. 

16. A kemping felszereléseit a kempingből kivinni, a szobákat átrendezni SZIGORÚAN TILOS! 

17. Nincs lehetőség gépkocsival a faházak mellé állni, minden vendégünk köteles a kijelölt parkolót 
használni! 

18. Kérjük a szemetelés mellőzését! 

19. A kemping vezetője és személyzete minden esetben jogosult a házirend betartását figyelemmel 
kísérni és a vendégeket a házirend betartására felszólítani. 

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá kempingünk nyugalmának megőrzéséhez, hogy 
minden kedves Vendégünk jól érezhesse magát! Kellemes pihenést kívánunk! 

 

 


