
 

Mandel Camping 

Általános házirendje 

A Mandel Campingbe (a továbbiakban: Kemping, mely a jelen szövegben értelemszerűen jelenti a kempinget, mint 

földrajzi helyet és szolgáltatást, illetve az üzemeltetést ellátó gazdasági társaságot) tartózkodási vagy látogatási céllal 

történő bejelentkezéssel a vendégek elfogadják és magukra nézve kötelezőnek tekintik a Kemping jelen okiratban 

rögzített házirendjét (a továbbiakban: Házirend). A bejelentkezéssel a vendégek kinyilvánítják, hogy a Házirend 

szabályait megismerték, és azok tartalmát magukra nézve kötelezőnek elismerik. A Házirend a Kemping vendégeinek 

zavartalan nyaralását és a Kemping magas színvonalú működését hivatott szolgálni. 

1. Általános információk 

A bejelentkezés előtt minden vendégnek joga van a rendelkezésre bocsátandó területet megtekinteni. A kempinghely 

kijelölése a Kemping személyzetének kizárólagos joga. A kijelölt helyen kívül más hely igénybevétele szigorúan tilos. 

Parcellázott (kimért és a szomszédos parcelláktól, illetve egyéb szomszédos területektől jelöléssel elválasztott) terület 

esetén csak a bérelt parcella területe foglalható el, további terület ideiglenes igénybevétele csak a személyzet engedélyével 

lehetséges. 

2. Kiskorúak 

A Kempingben kiskorú (18 év alatti) gyermekek csak szülői-, rokoni-vagy csoportvezetői felügyelettel tartózkodhatnak. 

A gyermekek viselkedéséért a szülők, kísérőik vagy csoportvezetőik felelnek, beleértve a gyermekek által okozott 

károkért való felelősséget és a gyermekek életében, egészségében, testi épségében esetlegesen keletkező károkért való 

felelősséget is. Kérjük, hogy a játszóterekre, és a medencéhez minden esetben kísérjék el gyermekeiket és folyamatosan 

felügyeljék gyermekeik tevékenységét. A gyermekek magatartásával kapcsolatos, illetve a gyermekek iránti szülői 

felelősséget a Kemping nem tudja átvállalni. 

A közösségi helyiségeket 12 év alatti gyermekek egyedül nem használhatják, kérjük a szülőket, kísérőket, hogy 

gyermekeiket mosdani, zuhanyozni, vagy illemhelyet használni kísérjék el! Szintén kérjük a szülőket, kísérőket, hogy 

felügyeljék a Kempingben található eszközök, berendezések gyermekek általi használatát, segítsenek megőrizni az 

eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát és a Kemping tisztaságát. 

Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a gyermekek önfeledt viselkedése ne zavarja más vendégek pihenését, szabadidős 

tevékenységét. 

3. Érkezés 

Megérkezéskor minden vendég köteles a recepción jelentkezni, és adatait (név, lakcím, születési hely és idő, jármű adatai, 

személyazonosításra alkalmas okmány) egyeztetni a személyzet valamely tagjával. Kérjük, hogy vendégeink a 

regisztráció során ellenőrizzék személyes adataikat, a regisztrációs iratokon feltüntetett vendég létszámot, valamint a 

szálláshely típusát. 

Amennyiben minden adatot rendben találnak, kérjük vendégeinket, hogy a regisztrációs ital elfogyasztásával erősítsék 

meg, hogy elfogadják a házirend szabályait. A regisztrációs ital alól felmentést, csak orvosi igazolás ellenében áll 

módunkban nyújtani. 

Amennyiben szeretnének itt tartózkodásuk alatt, látogató vendéget fogadni, azt kérjük a személyzet valamely tagjának 

jelezzék. A látogató vendégek regisztrációs ital ellenében, este 11-ig tartózkodhatnak a kemping területén. 

A kemping kapuja gyalogos forgalom számára egész nap járható, autós forgalom számára viszont este 11:00 és reggel 

07:00 között zárva van.  

 

 



 

 

 

4. Bejelentkezés / Kijelentkezés 

Érkezés: 15:00-tól  

Távozás, kijelentkezés: 10:00-ig házakból, 12:00 parcellákról 

Amennyiben érkezés előtt elvégezték az online regisztrációt, 14:00-tól lehet elfoglalni a szállásokat. 

FONTOS! 

Kérjük, hogy tervezzék a parcellák, illetve szállások elhagyását a fentiek szerint! A parcella és/ vagy szállás fentiekben 

rögzített elhagyási időpontokat követő elhagyása esetén egy további éjszaka díja felszámításra kerül! 

5. Távozás 

A szálláshely elhagyásakor kérjük azt rendezetten hátra hagyni: mosogatás és konyha rendbe tétele, hűtő kiürítése, 

szemetet kivinni az erre kijelölt konténerekbe, kerti bútorokat az eredeti helyükre visszahelyezni. A házak esetében a 

leltár és az állapot ellenőrzése a Kemping személyzete által kerül lebonyolításra. 

6. Biztonság a vízben, szabályok a strandon 

A medence területén fokozottan ügyeljünk magunk és mások testi épségére! A medencét a vendégek csak saját 

felelősségükre használhatják! 

• Biztonság 

Amennyiben valaki nem rendeltetés szerint használja a medencét, veszélyeztet másokat, kérjük haladéktalanul 

jelezzék a személyzet valamely tagjának. 

• Szemetelés 

A Kemping – így különösen a strand – területén TILOS a háztartási vagy egyéb hulladékot, ételmaradékot az erre 

kijelölt hulladék tárolókon kívül bárhol máshol eldobni vagy elhelyezni. 

• Strandeszközök 

A strandeszközök használata során mindenkor ügyelni kell az eszközök körültekintő, rendeltetésszerű használatára és 

tartózkodni kell minden olyan magatartástól, amely balesetet, személyi sérülést vagy anyagi kárt idézhet elő. A 

strandeszközöket mindenki saját felelősségére használhatja. 

• Úszómester utasításai 

Az úszómester a Kemping részéről eljáró szakképzett személy, akinek utasításait a vendég mindenkor köteles 

betartani. A vendég az úszómester utasításainak betartásán túl is minden lehetséges módon köteles eljárni a fürdőzés 

biztonságának megőrzése, így különösen a vízben tartózkodó kiskorúak folyamatos felügyelete érdekében. A vízben 

tartózkodni mindenkor saját felelősségre lehet. 

TILOS! 

- Úszni nem tudó személyeknek a vízben megfelelő biztonsági felszerelés nélkül tartózkodniuk! 

- A medence partjára üveget vinni! (pohár, palack, hamutál stb.) 

- A medencét este 11:00 és reggel 08:00 között használni! 

- A medencébe ugrálni! 

- A medencébe állatot bevinni! 

- A medencében italt, ételt fogyasztani! 

- A medencét ittas állapotban használni! 

  



 

 

 

8. Állatok behozatala a Kempingbe 

A Kemping területére állatot csak a Kemping személyzetének engedélyével, lehet behozni.  

Az állatok hulladékát, székletét gazdájuknak azonnal el kell takarítania! 

Állatot őrizetlenül hagyni a kemping területén szigorúan TILOS! 

A gazdáknak ügyelnie kell arra, hogy a kutyusuk ne zavarja a többi vendég nyugalmát, és ne keltsen félelmet más 

vendégekben vagy gyerekekben. A vendégeknek kötelességük a kutyájukat pórázon tartani, amennyiben ezt a személyzet 

bármely tagja kéri. A Kemping területére kutyát kizárólag szájkosárral és érvényes oltási könyvvel lehet behozni, melyet 

a vendég köteles a Kemping személyzete részére bemutatni. Az állatért az állat gazdája teljes körű kártérítési felelősséggel 

tartozik. Állatok a medencéhez és vízbe nem vihetők be. 

9. Parkolás, közlekedés 

A Kemping területén és annak közelében kijelölt parkolóhelyeken, parkolhatnak a nyaralóvendégek. Nem tudjuk 

garantálni minden vendégünknek, hogy a kemping területén belül, zárt kapun belül parkolhassanak. Kérjük vendégeink 

megértését, a parkolóhelyek esetleges hiánya miatt.  

10. Hangoskodás 

Éjszakai pihenőidő: 23:00 és 07:00 között. 

Délutáni pihenőidő: 13:00 és 15:00 között. 

Pihenőidőben szigorúan TILOS hangoskodni, zenélni vagy bármilyen módon zavarni mások nyugodt pihenését.  

Éjszakai pihenőidőben tilos a medencét használni. 

A kemping területén bármilyen hangszórót használni csak a személyzet engedélyével szabad. A személyzet 

kötelezheti a vendégeket ezen eszközök használatának befejezésére. 

11. Fizetés 

Vendégeink a szállás költségeit érkezéskor, egyéb szolgáltatások díját pedig legkésőbb a távozást megelőző este kötelesek 

megfizetni. 

  


