Sásd Város Önkormányzat
7370 Sásd, Dózsa Gy.u.32.
Tel./fax:
72/576-520 / 72/576-522

HÁZIREND
FONYÓDLIGETI ÜDÜLŐ
8640 Fonyódliget, Mecsek u.26
1. Az üdülő fenntartója:

Képviseli:

Sásd Város Önkormányzat
7370. Sásd, Dózsa Gy.u.32. tel.: 72/576-520
Rabb Győzőné, polgármester,
Nagy Lajos László, pénzügyi irodavezető, üdültetéssel megbízott ügyintéző.

2. Az üdülő gondnoka: Nagy Józsefné (tel.: 30/572-2223)
A felmerült kérdésekkel, problémákkal hozzá kell fordulni.
3. Orvosi ellátás:
Sürgős esetben az Erzsébet Tábor Fonyódliget (Somogy Megyei Gyermektábor) egészségházában
rendelő orvoshoz lehet fordulni: 8640 Fonyódliget, Virág utca 77
Legközelebbi rendelőintézet és éjszakai, hétvégi ügyelet:
Fonyód Szent István u. 23. tel.: 360 050
4. Egyéb közérdekű telefonszámok:
Tűzoltók:
105
Mentők:
104 és 85/705-360
Rendőrség: 107 és 85/560-990
Legközelebbi rendőrőrs:
Fonyód Vitorlás u. 2.
5. Üdülő használat
Az üdülővendégek kötelesek az üdülő felszerelési és berendezési tárgyait rendeltetésszerűen
használni.
A szobákban, az ott tartózkodók, a leltár szerint elhelyezett tárgyakért anyagilag felelősek.
Beköltözéskor a tárgyakat a gondoktól át kell venni, kiköltözéskor pedig átadni.
A rongálásokat minden esetben meg kell téríteni!
6. Takarítás
Takarítás minden nap a közös helyiségekben (WC, fürdő, mosdó, folyosó, étterem) történik a
gondnok által.
Az üdülő vendégeinek kötelessége az üdülő rendjére, tisztaságára ügyelni.
A szobákat első napon kitakarítva adjuk át, az üdülés alatt a szobatakarításról minden csoport maga
gondoskodik.
Esetenként- külön kérésre végzünk takarítást a szobákban is, de csak abban az esetben, ha a
vendégek személyes holmijuk elrakásáról maguk gondoskodnak és ezáltal lehetőség nyílik a
takarításra.
A szemetet a szemetes edényekben kell elhelyezni, melyek ürítése naponta történik.
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7. Kulcsok
Az átadott szobakulcsokat meg kell őrizni, távozáskor azokat az ajtózárban kell hagyni. Elvesztés
esetén a zárbetétcserét meg kell téríteni.
8. Értéktárgyak
A személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk, a szobákat távozáskor be kell zárni!
9. Dohányzás, tűzgyújtás
Az üdülő szobáiban a dohányzás szigorúan tilos! Az üdülő területén csak a kijelölt helyen lehet
dohányozni.
Tüzet gyújtani az üdülő területén tilos.
10. Ágynemű
Az ágynemű garnitúrákat – egyben az egész csoport számára - a csoportvezetők a gondnoktól
átvételi elismervénnyel, leszámolva veszik át, távozáskor ugyanígy adják le.
11. Látogatók
A csoporthoz, vendégekhez érkező látogatókat minden esetben be kell jelenteni a gondnoknak. A
látogatók az üdülő területére csak a gondnok engedélyével állhatnak be gépkocsival.
12. Sportszerek
A sportszereket az üdülő vendégei térítés nélkül használhatják a gondnoktól való felvétel után.
Az átvett sportszerekért használója anyagi felelősséggel tartozik.
13. Rendkívüli események
A rendkívüli eseményeket (sérülés, tűzeset, rongálás,…) az üdülő gondnokának azonnal be kell
jelenteni!
14. A házirend súlyos megsértése az önkormányzati üdülési szolgáltatásából történő későbbi
kizárást vonhat maga után.

Jelen házirend 2018.május 01-én lép hatályba.
Sásd, 2018 február 27.

Kellemes üdülést kívánunk!

Rabb Győzőné
Sásd Város Önkormányzata
polgármestere
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