
Termál Camping**** házirendje 

 Kérjük kedves vendégeinket, hogy a kemping biztonsága és a többiek nyugalma érdekében 

tartsák be az alábbi szabályokat: 
  

1. A kempingben csak bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Saját vendéget fogadni csak bejelentés 

alapján lehet a látogatói jegy megfizetése után. 

2. Check out 11:00 órakor. A mobilházakat, faházakat és parcellákat az elutazás napján 11 óráig kell 

elhagyni. Amennyiben a vendég ezt nem teljesíti a megjelölt időpontig, úgy plusz 1 napi szállás –
és parcella + személyi díj megfizetésére köteles. Naphosszabbításra van lehetőség a meghatározott 

díj megfizetése után. 

3. A pénztár nyitva tartási ideje a kemping recepción minden nap 9:00 – 12:00 és 13:00 – 19:30 

óráig. Kérjük, a fizetésre kijelölt időt tartsa be. 

4. A kemping, mobilházak és faházak vendégei fejenként 1000 Ft letét ellenében egy-egy 

elektronikus órát kapnak, amellyel a strand és a kemping egész területén közlekedhetnek. Kérjük, 

ezt mindig tartsák maguknál az akadálytalan közlekedés érdekében! Az órát a távozás napján le 

kell adni, ekkor a letét visszafizetésre kerül. A gyermekek nem kapnak órát, ők szüleikkel együtt 
közlekedhetnek. 

5. A szállóvendég köteles a mobilházat és faházat kitakarítva átadni, az átadás leellenőrzését 

megvárni, majd a kulcsot a kempingvezetőnek személyesen átadni. A takarítás magában foglalja a 

használt edények, konyhai eszközök elmosogatását, szekrénybe való elpakolását, az ágynemű 

lehúzását, a mobilház felsöprését, a fürdőszoba kitisztítását, az ablakok becsukását. 

6. A kemping recepció minden nap 12:00 – 13:00 óráig zárva tart. 

7. Kapuzárás 22:00 órakor. Ezt követően érkező gépjárművek parkolásra kijelölt helye a kemping 
előtti parkoló. 22:00 - 07:00 óra között kérünk teljes csendet tartani és a járművek forgalmát 

szüneteltetni 

8. A kemping területére állatot csak előzetes egyeztetés után, térítés ellenében lehet behozni. 

9. A kemping területén tüzet rakni kizárólag az arra kijelölt helyen csak a tűzvédelmi szabályok 

betartásával engedélyezett és csak bográcsozás vagy szalonnasütés céljából lehetséges. A tüzet a 

program befejeztével minden esetben el kell oltani! Tábortűz rakása tilos! Kérjük, hogy előre 

jelezze a recepción ha tüzet szeretnének gyújtani a kempingben. 

10. A mobilházban és faházban tilos dohányozni. A kempingben az erre kijelölt helyen szabad 
dohányozni. 

11. Kérjük, vizes öltözetben ne üljenek a mobilházakban lévő ágyakra és ülőgarnitúrára. 

12. A mobilházak fürdőszobájában az ajtó felett 3 fokozatú fűtőberendezés található. Kérjük, vegyék 

figyelembe, hogy a berendezés akkor van kikapcsolt állapotban, ha a jobb oldalon található kijelző 

a 0 vagy 1 jelet mutatja. Amennyiben a kijelzőn a 2-es számot látják, a berendezés működésben 

van, és fűt. Kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy a berendezés ne legyen használatban órákon 

keresztül és hogy éjszakára 0-ás állásban, azaz kikapcsolt állapotban legyen. A mobilházban és 

faházban az egyéni fűtőberendezések használata nem megengedett. 
13. Kérjük, hangoskodással, káromkodással ne zavarja más vendégek nyugalmát! 

14. Ha kérdése van, illetve segítségre van szüksége, forduljon kollégáinkhoz. 

15. Kérjük Önöket, hogy a kemping külső területét és belső helységeit tartsák tisztán. 

16. A mellékhelyiségekben és zuhanyzókban gondoljanak az Önök után belépő vendégre is! 

17. Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észleli, haladéktalanul jelentse a recepción, hogy a 

hibaelhárítást megkezdhessük. A szándékos rongálás, vagy berendezési tárgyak eltulajdonítása 

minden esetben helyszíni kártérítést vagy feljelentést von maga után.  
18. A fürdő és szolgáltatásai, létesítményei saját felelősségre vehetők igénybe. 

19. A gyerekekért szüleik, illetve kísérőik, csoportvezetőik felelnek. Kérjük a gyerekeket folyamatos 

felügyelet alatt tartani!  

20. A kemping vezetője és személyzete minden esetben jogosult a házirend betartását figyelemmel 

kísérni és a vendégeket a házirend betartására felszólítani. 

21. A házirend betartásáért a szülő, vagy pedagógus a vele együtt üdülő gyermekekért is felelős.  

22. 14 év alatti gyermekek a kemping és a fürdő létesítményeit és szolgáltatásait csak szülői 

felügyelet mellett használhatják. 

23. A patakban fürdeni szigorúan tilos és veszélyes! A patakban horgászni tilos! 

24. A kemping, mobilház és faház felszereléseit a kempingből kivinni, a mobilházat, faházat 

átrendezni SZIGORÚAN TILOS!  

25. A fürdő 9:00 órakor nyit, ez előtt nem lehetséges az átjárás a fürdő területére. A fürdő 20:00 

órakor bezár. A medencéket és a szaunát 19:40-kor el kell hagyni és a medencékben ezután 
fürdeni szigorúan TILOS és veszélyes!  

26. A fürdő és kemping kamerával megfigyelt terület! A kerítésen átmászni szigorúan TILOS és 

következménnyel jár! 

27. A lehetőség van gépkocsival a mobilház és faház elé, mellé állni! 

28. A faház csak 2 főre foglalható! A mobilház maximum 6 fő elhelyezésére alkalmas! 

29. A főző-mosó helyiség és mobilházak, faházak ablakait kérjük, csukják be ha nem tartózkodnak a 

szálláshelyen, mert egy esetleges vihar, zápor esetén a szobákba és helyiségbe beeső csapadék 

tönkreteszi a berendezést. 
30. Kérjük, óvják a kempingben található növényeket, bokrokat, ágaikat; hajtásaikat ne törjék le, a 

facsemetéket ne tapossák le, parkolás során ne menjenek neki a parkolót szegélyező bokroknak és 

lámpáknak! Kérjük, hogy a ruhaszárító kötelet ne a fákhoz kössék és az ágakra ne teregessenek! A 

szalonnasütéshez nyársakat ne a kemping területén vágjanak!  

31. Kérjük  a szemetelés mellőzését!  

32. Kérjük vendégeinket, hogy kutyáikat a kemping területén szíveskedjenek pórázon tartani és 

szükségletük elvégzését a kemping kerítésén kívül szíveskedjenek megoldani. 

33. Előzetes parcella helyfoglalásra nincs lehetőség, a parcellák érkezéskor a kemping recepcióján 
térkép alapján választhatók. Kérjük minden esetben a kiválasztott parcellára álljanak. 

34. A számlát forintban, hitelkártyával, SZÉP kártyával és EUR-ban egyenlíthetik ki. 

35. EUR-os fizetés esetén a visszajáró összeget forintban adjuk vissza. Fémpénzt nem fogadunk el, 

csak papírpénzt. 

36. Kérjük, vigyázzanak értékeikre. A kemping nem vállal felelősséget az esetleges lopásokért, 

károkozásért, de természetesen mindent megteszünk vendégeink zavartalan pihenése érdekében és 

a problémák mielőbbi megoldásáért. Kis szekrény kulcs a fürdő pénztárában bérelhető kaució 
ellenében. 

37. Kérjük, kedves vendégeinket tartsák be a házirendet, annak érdekében, hogy minden 

vendégünk  jól érezze magát és szívesen térjen vissza hozzánk! 

Kérjük, a fentiek betartásával járuljon hozzá kempingünk nyugalmának megőrzéséhez, hogy 

minden kedves vendégünk jól érezhesse magát! 

Kellemes pihenést és időtöltést kívánunk! 

 

     Lipóti Termál Camping**** személyzete 

      Lipóti Termálfürdő Kft. 


