
H Á Z I R E N D

1. A strandok és kemping területén tilos a fürdőruha használata. 
2. A kemping területén illő és elvárt a tegező köszönés.
3. Új vendégeinktől elvárjuk, hogy ismerjék meg az itteni naturista szokásokat, és

alkalmazkodjanak ahhoz.
4. A belépő megvásárlásakor kapott karszalag viselése kötelező, ez igazolja a kempingben

tartózkodás jogszerűségét.
5. A Kempingben három szabadstrand került kijelölésre. Ezek: Nagystrand (portától a

vízművekig), Középső strand (elkerített résztől a Sport-büféig), Spicc strand (homokkal
ellátott vízparti terület). A Belső tavak fürdőzésre nem alkalmasak.

6. A bérelt területekre strand és szállóvendégek nem léphetnek, csak a bérlő
hozzájárulásával.

7. A Kemping napijegyes és kempingező vendégeinek a vízbe menni a strandolásra kijelölt
területen szabad. 

8. Fürdeni és úszni, mindenki a saját felelősségére mehet a vízbe. „Mélyvíz” jelzésű
táblákkal jelzett mélységű tóban kizárólag az úszni tudók fürdőzhetnek. A kiskorú
gyermekek csakis a sekély part menti vizekben, szülői felügyelet mellett fürödhetnek. 

9. A strandokon kialakított zuhanyzókat  - a fürdőzés előtt és után - igénybe kell venni. 
10. A Kemping vezetékes vízhálózata emberi fogyasztásra nem alkalmas, azt kizárólag

mosakodásra, mosogatásra szabad használni.
11. A Kemping területén tilos a másokat megbotránkoztató, szexuálisan kihívó viselkedés!
12. Tilos a fényképezés, filmezés az érintett beleegyezése nélkül, ideértve a mobiltelefonnal

történő fényképezés is. A mezítelen kiskorú gyermekek fényképezése azonnali
büntetőeljárás megkezdését, valamint a kemping területéről történő azonnali kitiltást von
maga után! 

13. A kisgyermekes családok részére a nagystrandon és annak a vízműhöz közel eső
sarkában gyerekbarát környezetet igyekeztünk kialakítani. A Nagystrandon vízközeli
homokozó, a kerítés sarkában játszótér került kialakításra. A gyermekek a játszótéren
kizárólag szülői felügyelet mellett tartózkodhatnak, az ott bekövetkezett, nem az
eszközök hibájából eredő, illetve azok nem rendeltetésszerű használatából származó
esetleges balesetekért a Kemping felelősséget nem vállal. 

14. Tilos szemetelni a kemping és strand területén, továbbá tilos a fürdésre kijelölt tavak
vizét, vízfelületét, vízpartját, élővilágát bármilyen módon szennyezni, károsítani. A
dohányosok kötelesek a kijelölt területen dohányozni.

15. A Vendégek is ügyeljenek az illemhelyek (higiboxok) tisztaságára. 
16. A kemping és a strand területén rádió, magnó, egyéb szórakoztató elektronikai eszközök

hallgatása mások zavarása nélkül történhet.
17. Tüzet rakni csak a táblával kijelölt tűzrakó helyen lehet! A strandokon tüzet rakni tilos!
18. A kijelölt strandokra háziállatot bevinni szigorúan tilos! A kemping területén kisállatot a

háziállat tartás szabályai szerint csak pórázon lehet sétáltatni, és az erre a célra kijelölt
tóban (kutyás tó) szabad fürdetni.

19. Kempingezni, sátrat állítani, vagy lakóautót, lakókocsit a strand területén telepíteni tilos!
20. A vendégek őrizetlenül hagyott tárgyaiért felelősséget nem vállalunk. 
21. A strand vendég a belépő megvásárlásával a Házirendben foglaltakat tudomásul veszi

és az abban leírtakat magára kötelező érvényűnek fogadja el.

Vezetőség


