A Humbákfölde Kemping házirendje
Kérjük kedves Vendégeinket, hogy a kemping biztonsága és a többiek nyugalma érdekében tartsák be az alábbi szabályokat:
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A kemping területére csak érvényes kempingjeggyel (kemping-karszalag) lehetséges. Megváltása a fesztivál bejáratánál lehetséges.
A kempingben csak bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Saját vendéget fogadni nem lehet.
A szállás elfoglalására az érkezés napján 2018. június 20. 12:00 órától – 2018. június 24. 07:00 óráig van lehetőség, ettől eltérő
időpontban nincs mód. A kempinget 2018. június 24. 18:00 óráig kell elhagyni, amennyiben a vendég ezt nem teljesíti a megjelölt
időpontig, úgy plusz 3000 Ft napi szállásdíj megfizetésére köteles.
A kemping területére állatot csak előzetes egyeztetés után, térítés ellenében lehet behozni. Háziállatot a strand területére és a
Tisza-tóba bevinni szigorúan TILOS!
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! Tábortűz rakása tilos!
Kérjük, felesleges hangoskodással, káromkodással ne zavard más vendégek nyugalmát! Éjjel 22 – 07 óra között kérünk teljes csendet
tartani.
A recepció 0-24 óráig nyitva tart, ha kérdésed van, illetve segítségre van szükséged, fordulj kollégánkhoz.
A Kemping területén elhagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
Kérünk Téged, hogy a kemping külső területét és belső helységeit tartsd tisztán.
A mellékhelységekben és zuhanyzókban gondolj az utánad belépő vendégre is, ügyelj a helyiség és az eszközök tisztaságuk
megtartására.
A Vendég köteles a kempinghelyét rendben tartani és tisztán elhagyni.
A Kemping területén a szemetelés TILOS!
Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észleled, haladéktalanul jelentsd a recepción, hogy a hibaelhárítást megkezdhessük. A
szándékos rongálás, vagy berendezési tárgyak eltulajdonítása minden esetben helyszíni kártérítést és/vagy feljelentést von maga
után.
Elsősegélyláda a recepción található.
A gyerekekért szüleik, illetve kísérőik, csoportvezetőik felelnek. Kérjük a gyerekeket folyamatos felügyelet alatt tartani!
A gyermekek a vízi eszközöket (vízibicikli, kajak, stb.) csak szülői felügyelet mellett használhatják.
A Kemping felszereléseit a Kemping területéről kivinni SZIGORÚAN TILOS!
A tóban fürdeni a bójákkal kijelölt területen saját felelősségre lehet.
Kipakolás erejéig SINCS lehetőség gépkocsival a kemping területére beállni, minden vendégünk köteles a kijelölt parkolót
használni!
A kempingvendégek kötelesek a kempingvendégek számára kiadott karszalagokat, az itt tartózkodásuk ideje alatt folyamatosan
viselni.
Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehetséges! A dohányzásra kijelölt helyeket jól látható módon, táblával jelezzük a Kemping
területén.
Kérjük, óvd a kempingben található növényeket, bokrokat, ágaikat; hajtásaikat ne törd le, a facsemetéket ne taposd le! Kérjük,
hogy a ruhaszárító kötelet ne a fákhoz kösd, és az ágakra ne teregess! Kérjük a szemetelés mellőzését!
A Kemping területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzuk. Így különösen tilos a Kemping területére kábítószert,
pirotechnikai eszközt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8
centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb
fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban
– jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni.
A hattyúk és kacsák etetése egészségügyi okokból, szigorúan TILOS!
A kemping vezetője és személyzete minden esetben jogosult a házirend betartását figyelemmel kísérni és a vendégeket a házirend
betartására felszólítani.
Kérjük a fentiek betartásával járulj hozzá kempingünk nyugalmának megőrzéséhez, hogy minden kedves Vendégünk jól érezhesse
magát!

Kellemes pihenést kívánunk!
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