
szemetet, hu||adékot, az erÍe kue|ö|t hu ||adékgyűjtőbe kérjÜk dobni.

Rendkívüli esemény bekovetkeztekor követni ke|| a hangosbemondó, i||etve a strand
munkatársainak utasítását'

A strand nyitvatartási idejei Nyári szezonban
május 15 - szeptember 15 naponta 8.00 - 19.00

A ny.tvatartási idő alatt vízimentő szo|gálat működik.

A strand határait a parton je|zőtáblák' a Vízen piros-fehér csíkozású bóják je|zik.
A bójáknál 1.5 m a vízmé|ység. A bójákon tú| nem szabad tartózkodni!

A vízimentők utasításaÍt mindenki kiiteles betartani!

TILOS
. forró, felhevü|t testtel a vízbe ugrani!
. az éjszakai fÜrdőzés! (46/200l (xII.27) BM rende|et)
. a partró| vízbe ugrani, a partvédő köVekre |épni!
. a vizbe szúró, é|es tárgyat bevinni, ba|esetveszé|yes játékokat játszani!
. vízijármíj kísérete né|kü| a parttó| 500 m-né| nagyobb távo|ságra tartózkodni!
. a strand terü|etére á||atot bevinni (kivéve a kiképzett vakvezető kutya)!
. a strand terü|etére gépjárműve| behajtani! (kivéve áruszá||ítás)

viherielzés:
A Ba|atonon ápr i| is 01-tő l  október 3l- ig Viharje|ző szo|gá|at működik.
A viharje|ző berendezés a strand fe|ő|i kikötőmó|ón |évő osz|op tetején ta|á|ható. Vi||ogó
fényje|zéssel figye|meztet a köze|edő időjárás Vá|tozásra.
Az I. fokú viharjelzés: perc€nként 45-ször fe|vi|lanó fényje|zés.
Ebben az esetben a parttó| 500 m-né| nagyobb távo|ságra TILoS fÜrdeni!
A II. fokú viharje|zés: percenként 90-szer fe|viIlanó fényjelzés.
Ebben az esetben a strand egész terü|etén a Ba|atonban Tllos fürdeni!

Kölcsönzés:
Vízieszközöket kö|csönözni a kikötői kö|csönzőben |ehet.
A kö|csönzés szabá|yai az ott e|he|yezett táb|án o|vashatók'

A strandon ta|á|ható sportpá|yák (a teniszpá|ya kivéte|éVe|) térítésmentesen
haszná|hatók.
A strand terÜ|etén májusl.tő| szeptember 30.ig TILos horgászni és a ke|eti mó|ón más
időpontban sem engedé|yezett e tevékenysé9 !

A strand terÜletén fe|e|ős szo|gá|ati tevékenységet e||átó l igazgató, kikötővezető'
kikötőmester, biztonsági szo|gá|at / hivata|os szemé|ynek tekintendő, és mint i|yent,
a hivata|os szemé|yekre vonatkozó véde|em il|eti meg.

Ügye|jünk a strand és a Ba|aton tisztaságára!

Minden Kedves Vendégünknek kellemes időtö|tést és jó szórakozást kívánunk!
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l . A hrázirend a Gyermek és I|úsági Centrum területén üdülő valamennyi vendégre érvényes.
2. A csoportvezetó feleltís a csoport tagiainak biúonságáért, maga1'2;rtásá!ért, tevékenységéért, a

házirend b etartatásáért.
3. A szobák 15 órától állnak a vendégek rendelkezésére. A sállás elfoglalása csak a teljes

részvételi díj kifizetése uüín lehetséges.
4. E|utazás napján a szobákat legkésőbb 10 óráig el kell haryni. Ha ennél tovább óhajt maradni,

kérjük' időbenjelezze' Amennyiben nincs új foglalás a szobára, űgy 5oYo felár befizetése után
l 8 óráig igénybe v eheti azt.

5. Vendégeink a szálláshelyte a ténylegesen kifizetett létsámon felül más személyt nem
fogadhatnak be. E rendelkezés megsértése esetén a Szolgáltató. jogosult azonnali hatá|lyal a
vendéget a szálláshelyről kiámi és kártérítésként a mar kifizetett díj jogosultságát fenntartani.

6' Vendégeink kutyát vagy egyéb kedvtelésbő| tAÍtott hálziá||atot csak a kijelölt sálláshelyeke a
szabá|yzatban e|őírtaknak megfelelően hozhatnak magukkal.

7, A Szolgóltató. terü|ete lakó-pihenő övezet, így a KRESZ szabá|yai szerint a gépjárművek
szÁmára a megengedett maximális sebesség 20km/óra. Parkolni a kijelölt parkolóhelyeken
lehet.

8. A fenysorompóval ellátott vasúti átjárón keresztül tilos a ryalogos közlekedés, vendégeink a
strandot a számukra kijelölt ryalogos úton közelíthetik meg.

9. A vízitelepi szabályzatot minden üdülő köteles megismerni és betartani.
10. Minden üdülő köteles betartani a tiiz. és balesewédelmi szabályokat.
l 1. DoháLnyoati csak a kijelölt dohrá'nyzóhelyeken szabad.
12' Tűzgzujtáshoz ( tábortíz' szalonnasütés, stb.) ín{sos engedélyt kell kémi a központi recepción.
13' Az esetleges balesetekről kérjük a házyezetőt tájékoztatni. Az üdiilőcentrum területén az

egészsé$láaban állandó készenléti ügyelet látja el térítésmentesen a rászorulókat.
14. Alkoholt l8 éven aluliak nem fogyaszthatnak.

Az üdülőépületet l8 óven aluliak 22 óra után csak felnőtt felügyelettel haryhatják el.
Az üdülő díákok időszakos vagy végleges távoÁsához _a szÍilő kérése alapjan- a
csoportvezető engedélye szükséges. Az e|Iávozásrő| ahánezetőt tájékoáatni kell.
Az üdülőházakban discózni, magnót, rádiót, televíziót nagy harrgerővel üzemeltetrri nem lehet.
Este 22 órátó| regge| 7 óráig legyenek tekintettel azokra a vendégeinkre, akik pihenni, aludni
szeretnének..

19' A szobák felszeÍe|ésitá|Ígyait a2 épületből kivinni nem szabad.
20. Até|i iidülőhríaak bejríLrat át 22 őra után úrva tartjuk.
21. Amennyiben elhagyják az épületet, kérjük csukják be az ablakokat, erkélyajtókat' zárják

kulcsra a szobaajtót' kapcsolják le a villanyokat, zárják e| vizcsapokat.
22. A Szolgóható. területére behozott személyes értéktárryakért felelősséget nem vállalunk.

Ertékmegőrzesre igény esetén lehetőség van. Felvilágosítást az üdülőház hánezetóiétő|
kérhet.

23. Az okozottkátt a károkozó köteles megtéríteni'
24. Az üdiilésből az a személy, aki a közösségi magatartas szabályait durván megsérti, kiárható.

Angyal BéláLné
vendégfogadási osá.vez.

15.
l ó .

17.
18.
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STRAND HAZIREND

Az Ifiúsági centrum Strandjának az igénybevéte|e Vendégeink részére csak a Házirend
betartásávaI történhet.
Attól a Vendégtő|, aki a szabá|yokat nem vál|a|ja, Vagy megszegi, a Strand Vezetősége és
munkatársai a szolgá|tatást me9tagadhatják, a strand terÜ|etérő| indokoIt esetben
eItávo|íthatják.

A strandot és szo|gá|tatásait mindenki csak saját fele|ősségére és veszé|yére veheti
igénybe.

A Strand berendezési, fe|szere|ési, kö|csönzési tárgyaira kérjük, vigyázzanak. A
kikö|csönzött vízieszközöket időben, sértetIen á|lapotban ke|| visszaszoIgá|tatni. Aki
szándékosan, Vagy gondat|an magatartásáVal kárt okoz, attó| a strand vezetősége a kár
megtérítését köVeteIheti, i||. e||ene kártérítési e|járást kezdeményezhet.

Lázas, fertőző, Vagy bőrbetegségben szenvedő, sérü|t nyílt sebfe|Ü|etű szemé|yek'
kábítószer, vagy bódító hatású gyógyszer hatása a|att á||ó szemé|yek a Strand terü|etére
nem |éphetneli, i||. ott nem tartózkodhatnak. Az i|yen szemé|yektő| a Strand munkatársai
a szoIgá|tatást megtagadhatják.

Az egyes csúszdákat csak az ott e|he|yezett piktogramok (rajzok) utasításai szerint
szabad haszná|ni. Mozgásszervi betegségben szenvedők a csúszdákat nem
haszná|hatják'
Gyengén|á[ó i||. ha||ássérü|t vendég csak á||andó kísérő fe|ügye|etteI veheti igénybe a
csúszdákat'

A mozgássérü|t vízbeeme|ő |iftet csak a kikötő képzett munkatársai, vagy a haszná|atra
jogosuIt szemé|y (szemé|yek) felügye|ői üzemeItethetik.
Jogosu|at|an szemé|yek a stéget és a szerkezetet nem haszná|hatják!

Hat éven a|u|i, továbbá úszni nem tudó 12 éven a|u|i gyermekek csak fo|yamatos szü|ői
fe|ügye|et, i||etve felnőtt kísérő me||ett tartózkodhatnak a strand terÜ|etén és a szÜ|ő, i||.
retnBit kísérő kizáró|agos fe|e|ősségére fÜrödhetnek haszná|hatják a strand
|étesítményeit, kü|önös tekintette| a vízieszközökre és a csúszdákra'

A gyermekcsoportok vezetői fe|e|ősek a csoport é|et., baleset- és vagyonbiztonságáért' a
Srand Házi rendjében fog Ia|taknak betartásáért és betartatásáért.

A strand terü|etén nem szabad o|yan játékot játszani, vagy o|yan magatartást tanúsítani,
ami a saját vagy mások testi épségét veszé|yeztetik, a fúrdőzők és pihenni vágyó
vendégek nyugaImát zavaqák.

TILos a Strand terü|etén kábítószert fogyasztani, szemete|ni, tüzet rakni, járművet,
á||atot, ba|esetet okozó tárgyat bevinni, petárdát vagy egyéb, riada|mat ke|tő eszközt
haszná|ni, közrendet, közerkö|csöt sértő módon vise|kedni.

A Strand terÜ|etén nyári szezonban, üzemidőben e|sősegé|y szo|gá|at működik. Minden
sérü|ést, rosszu||étet a vízimentőknek azonnal je|ezni ke||, e||átást követően kérjük a
sérü|ést az Információnál is beje|enteni szíveskedjenek.


