CSANÁD KÖZÖSSÉGI PIHENŐ
HÁZIRENDJE
A szálláshely vendégei kötelesek betartani és elfogadni a Házirendet és az emberi
együttélés, a kulturált viselkedés szabályait.
I. Az üdülő igénybevétele
1. A szálláshely elfoglalása a szállás díjának Csanádpalota Város Önkormányzatánál (6913
Csanádpalota,
Kelemen
L.
tér
10.)
történő
kiegyenlítést
követően,
a
bejelentőlap/vendégkönyv kitöltését követően történhet. A kulcsok Csanádpalota Város
Önkormányzatánál vehetők át, vagy turnusváltás esetén a távozó vendégek adják azt át.
2. A szállásainkat az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni és a távozás napján 10 óráig
lehet igénybe venni. Nevezett időpontoktól előzetes egyeztetés alapján el lehet térni.
Távozást követően a kulcsokat Csanádpalota Város Önkormányzatánál kell leadni, vagy
turnusváltás esetén az érkező vendégek részére átadni.
3. A faházakban pótágyak elhelyezésére nincs lehetőség.
4. Az üdülő területére állatot bevinni nem lehet.
5. Az üdülő igénybevételéért fizetendő díjak megtalálhatóak a szálláshelyen, Csanádpalota
Város Önkormányzatánál, valamint Csanádpalota Város Önkormányzat honlapján
(www.csanadpalota.hu).
6. A szálláshely díjai az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák. Az idegenforgalmi adó
összege személyenként és vendégéjszakánként Bogács Község Önkormányzat Képviselőtestületének helyi rendelete alapján 270,- Ft, melyet a szálláshely díjának kifizetésével
egyidejűleg kell Csanádpalota Város Önkormányzatánál befizetni.
(Idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt aki nem állandó lakosként az
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
Az adókötelezettség alól mentes:
- a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
- a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság
intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel,
vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó
esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az
önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély.)

II. Az üdülő használati rendje
1. A szálláshelyet a vendégek tisztán kapják meg és ottlétük alatt maguknak kell ügyelniük a
tisztaságra, valamint távozáskor kitakarítva kell azt elhagyni.
2. Ágyneműt, törölközőt biztosítani nem tudunk, arról a vendégek maguk gondoskodnak.
3. A szálláshelyen külön épületben felszerelt konyha áll a vendégek rendelkezésére, ellátásról
a vendégek maguk gondoskodnak.
4. A szálláshelyen dohányozni szigorúan tilos! Dohányozni kizárólag az épületen kívül, (a
vonatkozó jogszabályok betartásával - 5 méterrel a bejárattól) lehet, a benti részben tilos!

5. A szálláshelyen tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi
szabályok betartásával! Mielőtt a tűzrakó helyet otthagyják, kötelesek meggyőződni arról,
hogy a tüzet valóban eloltották!
6. A használati rend betartásáért a szülő, vagy pedagógus az együtt üdülő gyermekekért is
felelős.
7. A szálláshelyen hangoskodni, szigorúan tilos!
8. A szálláshely eszközeit mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartani.
9. A vendégek anyagilag felelősek a felszerelési tárgyakért, melyet a szobaleltár tartalmaz. A
szobaleltár megtekinthető a szálláshelyen, valamint Csanádpalota Város Önkormányzatánál.
A felszerelési, berendezési tárgyakban történt rongálódást a vendég közteles azonnal
jelenteni, valamint távozáskor a hiányzó, vagy megrongált tárgyak értékét a vendég köteles
megtéríteni.
10. A gyermekek a szolgáltatásokat csak szülői felügyelet mellett használhatják (tűzgyújtóhely, konyha)
11. A konyha felszereléseit szabadtéri sütés, főzés esetén annak befejezését követően
haladéktalanul és maradéktalanul, leltár szerint eltakarítva vissza kell hordani a helyükre.
12. Az üdülő felszereléseit az üdülőből kivinni, a szobákat átrendezni SZIGORÚAN TILOS!
13. A szálláshely területére bevitt személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem
vállalunk.
14. A vendég a szálláshelyen, valamint a szálláshely előtti közterületen ingyenesen parkolhat,
a gépjárművekért azonban felelősséget nem vállalunk
Kérjük kedves vendégeinket, hogy az üdülő házirendjét szíveskedjenek betartani!
(Abban az esetben, ha a vendég megsérti a házirend szabályait, az üzemeltetőnek jogában áll elállni az
elszállásolástól és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat visszamondhatja a megegyezett idő lejárta előtt.)

Köszönjük.
Elérhetőségünk:
Csanádpalota Város Önkormányzata
6913 Csanádpalota, Kelemen L. tér 10.
www.csanadpalota.hu
pmhiv@csanadpalota.hu
Tel: 62/263-001
Fax: 62/263-105
Ügyelet: 30/4145248

Jó időt, kellemes üdülést, kikapcsolódást kíván Csanádpalota Város Önkormányzata!

