
Domáci poriadok Termál Camping**** 
 
Žiadame naších hostí aby v záujme bezpečnosti a kľudu dodržali nasledujúce pravidlá! 

 
1. V kempingu sa môžu zdržiavať len zahlásení hostia . Pokiaľ máte ďalších hostí títo sa môžu 

v kempingu  zdržiavať len so zaplatenou vstupenkou. 
2. Check out 11:00 hod. Mobilné domy , drevodomy a parcely v deň odchodu treba opustiť do 

11:00 hod. Pokiaľ sa tak nestane hosť bude musieť zaplatiť celú sumu za ďalší načatý deň. 

Ak by ste si chceli predlžiť pobyt po tejto hodine je to možné po zaplatení alikvotnej čiastky. 
3. Pokladňa pre kemping je otvorená denne od 09:00 – 12:00 a od 13:00 – 19:30. Žiadame tieto 

otváracie hodiny dodržať. 

4. Recepcia kempingu je od 12:00 do 13:00 zatvorená. V tomto čase je v kempingu poobedňajší 
kľud. Žiadame hostí aby v tomto čase neštartovali svoje autá alebo iným spôsobom rušili 

tento kľud.. 

5. Hosť je povinný po sebe upratať a kľúče odovzdať pracovníkovi kempu. Upratovanie v sebe 

zahŕňa umytie a ukladanie použitého kuchynského riadu, stiahnutie posteľnej bielizne, 

zametanie, upratanie kúpeľne a zavretie okien. 

6. . Brána sa zatvára o 22:00 hod. Po tomto čase je možné svoje vozidlá zaparkovať vonku na 

parkovisku na určenom mieste a žiadame hostí o dodržanie nočného kľudu od 22:00 do 07:00 

hod. 

7. V kempingu sa môže domáce zviera zdržiavať len po nahlásení na recepcii kempingu. 

8. Na území kempingu je prísny zákaz zakladania ohňa. Zakladanie ohňa je možné len na mieste 

na to určené a to vyslovene len na opekanie. Oheň v každom prípade po skončení opekania 

treba dôkladne uhasiť. Zakladanie veľkého táboráku je zakázané. Žiadame vopred nahlásiť 

založenie ohňa na recepcii. 

9. V mobilných domoch fajčiť je zakázané. V kempingu sa môže fajčiť len na vyhradených 

miestach. 

10. V mobilných domoch fajčiť je zakázané. V kempingu sa môže fajčiť len na vyhradených 

miestach.                                                                                                                                  

11. V mobilných domoch vlastné vykurovanie je prísne zakázané. 

12. Žiadame vás, aby ste veľkým hlukom alebo nadávkami nerušili ostatných hostí. 

13. V kúpelni mobilných domoch nad dverami sa nachádza 3 stupňový ohrievač. Ohrievač je 

vypnutý, keď na displei pravej strany je číslo 0-1. Ak je na displei číslo 2 ohrievač je v 

prevádzke. Prosíme Vás ohrievač nenechajte ňa hodiny v prevádzke. V noci treba vypnúť. V 

mobilných domoch je zákaz používania iných ohrievačov. 

14. Pokiaľ máte nejaké otázky, alebo potrebujete pomoc, obráťte sa na našich zamestnancov. 

15. Žiadame vás o dodržanie čistoty v kempingu ako aj vo všetkých miestnostiach. 

16. V sociálnych zariadeniach vás prosíme myslite aj na po vás prichádzajúcich hostí. 

17. Prosíme vás, pokiaľ zistíte nejakú závadu na zariadení bezpodmienečne to nahláste na 

recepcii aby sme to mohli odstrániť včas. Po zistenom odcudzení alebo poškodení zariadení 

budú vyvodené patričné dôsledky. 

18. Využívanie našich zariadení je na vlastnú zodpovednosť. 

19. Za deti zodpovedajú svoji rodičia alebo ich doprovod, ako aj vedúci skupiny a preto vás 

žiadame o stály dohľad  nad vašimi deťmi. 

20. Vedenie kempingu, ako aj personál je oprávnený upozorňovať na dodržiavanie domáceho 

poriadku. 

21. Za dodržiavanie domáceho poriadku s deťmi je zodpovedný rodič alebo učiteľ. 

22. Naše zariadenia deti mladšie ako 14 rokov môžu používať len v doprovode rodičov. 

23. Kúpať sa a chytať ryby v potoku je prísne zakázané! 
24. Z kempingu, mobilných domov a drevo-domov vynášať popremiestňovať zariadenie je prísne 

zakázané! 

25. Kúpalisko o 20,00 hod. zatvára a preto treba bazény ako aj saunu opustiť do 19,40 hod. Po 
tomto čase je v bazénoch prísny zákaz kúpať sa! Po 20,30 hod. brány sa uzavrú a z kempingu 

do kúpaliska je vstup prísne zakázaný! 

26. Areál kempingu ako aj kúpaliska je kontrolovaný kamerovým systémom  a preto je zakázané 
preliezať plot, lebo z toho budú vyvodené dôsledky! 

27. Ak je možné s autami treba stáť vedľa mobilných domov alebo drevo-domoch. 

28. Drevo-dom je určený len pre 2 osoby! Mobilný dom je určený maximálne pre 6 osôb! 
29. Pokiaľ sa nezdržiavate v domoch, žiadame vás všetky okná zatvoriť pre prípad dažďa alebo 

búrky, aby sa zariadenie nepoškodilo! 

30. Prosíme chráňte všetky rastliny v kempingu, nelámte konáre, nešliapte po malých rastlinách. 
Pri parkovaní dajte pozor na okraje živého plotu, ako aj na stojanové osvetlenie. Žiadame vás, 

aby ste špagát na sušenie prádla nepriväzovali o strom a nevešajte prádlo na konáre! Ďalej 

vás žiadame nerežte haluze na opekanie slaniny! 
31. Prosíme nezahadzujte smeti! 

32. Na území kempingu pes musí byť na vôdzke a venčenie psov má byť vykonané mimo 

kempingu. 
33. Vopred rezervácia parciel nie je možná, po príchode na recepcii si môžete parcelu vybrať 

podľa mapy. Žiadame v každom prípade obsadiť vybratú parcelu. 

34. Pobyt môžete uhradiť  vo Forintoch, Platobnou kartou alebo Eurami. 
35. V prípade platenia Eurom vám zvyšné vrátime vo forintoch, centy neprijímame, berieme iba 

papierové bankovky. 

36. Žiadame chráňte si svoje veci! Kemping nezodpovedá za prípadné krádeže, poškodenia, ale 
samozrejme všetko spravíme preto, aby naši hostia mali nerušený oddych a aby sme vyriešili 

prípadné problémy. 

37. Žiadame všetkých hostí o dodržanie tohto domového poriadku, aby ste sa tu cítili čo najlepšie 
a aby ste sa aj v budúcnosti k nám s radosťou vrátili! 

 
Žiadame vás o dodržiavanie hore uvedených skutočností, aby sa v našom kempingu každý hosť 

dobre cítil a aby sa k nám s radosťou vrátil. 

         Prajeme vám príjemný pobyt!       

 

      Termál Camping Lipót**** 

 

 

 

 


