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HÁZIREND 
Érvényes 2022.09.01-től visszavonásig! 

Szállás 

Az érkezés napján 14:00 órától 20:00 óráig tudjátok elfoglalni a szállást, a kijelentkezés napján pedig 10:00 

óráig kell elhagynotok a házat. A házat a megrendelésben szereplő számú vendégnél több nem veheti 

igénybe. Mások a kertben sem sátrazhatnak. 

Kérjük, hogy bejelentkezéskor a regisztrációs űrlapot töltsétek ki, melynek adatait az okmányaitok alapján 

egyeztetjük. Vendégeink a szobákat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el! 

Berendezési tárgyak használata 

Kérjük, hogy a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használjátok! A kültéri bútorokhoz tartozó 

párnákat esős időben és éjszakára ne hagyjátok a teraszon. Kérjük hogy jelezzétek, ha valamely használati 

eszköz meghibásodik, hogy mielőbb kijavíthassuk azt. 

Amennyiben véglegesen vagy ideiglenesen elhagyjátok a házat, zárják be az ajtót és az ablakokat! 

Feltétlenül kapcsoljátok le a világítást, az elektromos eszközöket – beleértve a klímát is, és zárjátok el a 

csapokat. 

Étkezés 

A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, hűtő, elektromos főzőlap, mikrohullámú sütő, 

vízmelegítő, kávéfőző áll vendégeink rendelkezésére. 

Ha kész meleg étel fogyasztására volna igényetek, akkor a felső kapun távozva rövid sétával 2 percre 

érhető el a Vadász tali étterem (https://www.facebook.com/Vadasztalietterem/).  

Dohányzás, gyertya 

Az épületben, és a teraszon dohányozni , valamint füstölőt, gyertyát, mécsest használni tilos a faszerkezet 

fokozott tűzveszélyességére való tekintettel. 

Amennyiben dohányzol, azt a tűzrakóhely környékén teheted meg. 

Kérjük, hogy az elnyomott cigaretta csikkeket, használt gyufát ne dobd el a kertben. 

Korlátok, lépcsők 

Tilos felülni, felállni, felmászni a ház teraszán található korlátra! A lépcsők - nem rendeltetésszerű használat 

esetén - balesetveszélyt okozhatnak! 

Háziállat 

A Szajkó Fakuckó jelenleg nem fogad háziállatot. 

Kert 

A kertet saját magunk ápoljuk, gondozzuk.  A kertből szezonális zöldségeket, valamint fűszernövényeket is 

szedhetsz magadnak. Kérjük, vigyázzatok a növények és a kerti bútorok épségére!  →→→ 

https://www.facebook.com/Vadasztalietterem/
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Tűzrakás 

Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a tűzvédelmi szabályok betartásával. (Tűz mellett oltóanyag 

elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől való eltávolítása.) 

Mielőtt otthagyjátok a tűzrakó helyet, kérjük, győződjetek meg afelől, hogy a tüzet valóban eloltottátok. 

Kulcs 

A szálláshely elfoglalásának a vendég(ek) részére történt kulcsátadás minősül. 

Az átadott kulcsok, távirányítók esetleges elveszése esetén kötelesek vagytok haladéktalanul jelezni és 

annak árát, illetve a zárcserét a Szállásadónak megtéríteni. Távozáskor és éjszakára zárjátok be a kaput és a 

házat! 

Légkondícionáló 

Kérjük, a klímaberendezést csak indokolt esetben használjátok! A berendezés működtetésekor az 

ablakokat, ajtókat csukjátok be! Távollét esetén minden elektromos eszközt ki kell kapcsolni! 

Rend 

A házat tisztán adjuk át, így kérjük ügyeljetek a rendre, tisztaságra! 

A házban található berendezési tárgyakat kérjük, hogy ne helyezzétek át! 

Wifi 

A faházban és a teraszon lehetőségetek van korlátlan FreeWifi használatra. 

A belépéshez szükséges jelszót megadjuk részetekre. 

Felelősség 

A Szajkó Fakuckó (szállásadó) nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból, a Házirend 

megszegéséből származó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért, illetve az önhibáján kívül történt 

eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, stb). 

Amennyiben a bérelt szálláshelyen és közvetlen környezetében kárt okoztok, az okozott kárért teljes anyagi 

felelősséggel tartoztok. A megállapított kárértéket távozáskor kötelesek vagytok megfizetni a 

Szállásadónak. 

Ha a kárérték olyan összegű, hogy azt a távozáskor nem tudjátok kifizetni, akkor három banki munkanapon 

belül banki átutalással kötelesek vagytok azt teljesíteni a Szállásadó számlájára. 

Vagyontárgyaitokért a Szállásadó felelősséget nem vállal. 

Rendelkezésre állás 

A megadott érkezési és távozási időpontban a tulajdonos jelenléte igény esetén a helyszínen biztosított. A 

szállásadó 24 órás ügyeleti szolgáltatás részeként éjjel-nappal elérhető a +3630/9470-892 (Antli István) 

telefonszámon. Egy hétnél hosszabb tartózkodás esetén a takarítás hetente egyszer ágynemű és törölköző 

cserével együtt zajlik. 


