
ROYAL PRING KEMPING 

HÁZIREND 

 

A kempingbe tartózkodási vagy látogatási céllal történő bejelentkezés feltételezi, hogy vendégeink 

házirendünk szabályait megismerték, és annak tartalmát magukra nézve kötelezőnek elismerik. 

Házirendünk a kemping vendégek zavartalan tartózkodását hivatott szolgálni. 

 

KEMPINGEZŐK BEJELENTKEZÉSE ÉS KIJELENTKEZÉSE 

1. A kempingbe érkezéskor a kempingező köteles bejelentkezni a kemping recepcióján. A 

bejelentés során a kempingező köteles a kempingben tartózkodni kívánó összes személy 

személyes dokumentumát átadni, melyeket a kemping a hivatalos bejelentkezéshez használ. 

2. A bejelentkezett vendégek karszalagot kapnak, melyet kötelesek a kempingben tartózkodásuk 

ideje alatt viselni, megkönnyítve a kemping területére történő beléptetést, és annak ellenőrzését, 

hogy jogosultak a kemping területén tartózkodni.  

3. Tilos nem bejelentett személyek belépése és bevezetése a kempingbe! 

4. A számla kiegyenlítése érkezéskor történik. 

 

KEMPING TERÜLETÉNEK HASZNÁLATA 

1. A kemping-felszerelés felállításának helyét és a vendégek járművének elhelyezését a kemping 

személyzete határozza meg, a foglalás és a rendelkezésre álló kempingegységek függvényében. 

2. A kempingezés csak a kempingezésre kijelölt (kemping egységgel megjelölt) területen 

megengedett. 

3. A kempingezőnek tilos önkényesen változtatnia a kempingezés helyét a kemping 

személyzetének jóváhagyása nélkül! 

4. A kemping elhagyása előtt a kempingező köteles rendben hagyni és eredeti állapotába juttatni 

azt a helyet, ahol kempingezett. 

 

BERENDEZÉS ÉS FELSZERELÉS HASZNÁLATA 

1. A vendégek használhatják az elektromos és kommunális berendezéseiket és felszerelésüket. 

Valamennyi berendezést és felszerelést a vendégek kötelesek szabályosan használni, 

rendeltetési céljuknak megfelelően. Az ettől eltérő használatból fakadó bármilyen sérülésért 

vagy kárért a kemping nem vállal semmilyen felelősséget, az ebből fakadó károkat a 

károkozónak kell megtérítenie. 

2. A mosdókat, tusolókat, piszoárokat és vécéket helyes módon kell használni, rendeltetési 

céljuknak megfelelően, számon tartva azt, hogy egészségügyi berendezésekről van szó, 

melyeket minden kempingező közösen használ. 

3. Mosni, mosogatni, felszerelési tárgyakat csak az erre kijelölt vizes helyiségben szabad.  

4. A kemping egész területén tilos autót mosni, locsolni, tisztítószeres vizet kiönteni! 

 

SZEMÉLYES TÁRGYAK ŐRZÉSE ÉS FELELŐSSÉG A SÉRÜLÉSEKÉRT A KEMPINGBEN 

1. A kemping a vendég vagyontárgyaiban bekövetkezett károkért, az őrizetlenül, szabadon hagyott 

tárgyak eltűnéséért nem vállal felelősséget. A vendég köteles a kemping felszerelési és 

berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni. Az ezekben okozott kárért a vendég 

kártérítési felelősséggel tartozik. Harmadik személy részére okozott kárért a kemping nem felel. 

Nem vállal a kemping felelősséget elemi- és viharkárokért (jégeső, fakidőlés, lehulló ágak), a 

tűz, a fertőzések a betegségek, valamint a terrorista cselekmények okozta károkért. 

2. A 18 év alatti gyerekekért szüleik felelnek. Kérjük a gyerekeket folyamatos felügyelet alatt 

tartani. 

  



KÖRNYEZETVÉDELEM A KEMPINGBEN 

1. A hulladék, a szemét csak az erre a célra kijelölt hordókban helyezhető el. 

2. Tilos a szemét otthagyása és eldobása az arra előirányzott hordókon kívül! 

3. A kempingezők kötelesek rendet és tisztaságot tartani azon a helyen, ahol kempingeznek. 

4. Tilos az ágak tördelése vagy megrongálása, és a fák kivágása! 

5. Árkot, gödröt ásni még ideiglenes jelleggel sem megengedett. 

6. Kérjük mellőzzék a nagy fogyasztású elektromos berendezések (klíma, elektromos sütők, 

grillezők) felesleges használatát. 

 

KÖZREND ÉS NYUGALOM A KEMPINGBEN 

1. A kempingezők kötelesek tiszteletben tartani a közrendet és nyugalmat a kempingben. 

2. Az éjszakai csend a kempingben 01:00 órától 07:00 óráig tart.  

 

TŰZVÉDELEM 

1. A kemping fel van szerelve tűzoltó felszereléssel és eszközökkel. 

2. Minden kempingező köteles oltani az esetleges kontrollálatlan tüzeket. 

3. Tűz esetén értesíteni kell a kemping személyzetét, hogy további intézkedéseket tehessenek, 

illetve segíthessenek az oltásban. 

4. Tilos nyílt tűzet és tűzhelyet gyújtani. 

5. A grill használata a kemping területén megengedett, azonban figyelembe kell venni a békés 

együttélés szabályait, és gondoskodni kell a tűz végleges eloltásáról, ártalmatlanításáról és a 

keletkező hulladék biztonságos elhelyezéséről. A szabályok be nem tartásából fakadó károk 

megtérítésére a károkozó köteles. 

6. Tilos a kempingbe bevinni gyúlékony tüzelőanyagokat és robbanóeszközöket! 

 

EGYÉB SZABÁLY 

1. A kempingben a kutyákat pórázon és a tulajdonos felügyelete alatt kell tartani. 

2. A kemping működésével kapcsolatos panaszt a kempingező beírhatja a panaszkönyvbe, mely a 

kemping recepcióján található. 

3. Elsősegélynyújtás a recepción vehető igénybe. Amennyiben baleset folytán ellátásra szorul, 

kérjük, értesítse a kemping személyzetét. 

 

A KEMPING RENDSZABÁLYZATA MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI 

1. A kempingező köteles a kemping ezen rendszabályzatának minden rendelkezését betartani. 

2. Ha megállapítják ezen szabályzattal előírt tiltások megszegését, a kemping igazgatósága 

felmondhatja annak a kempingezőnek a szállását a kempingben, aki megszegi a tiltást. 

3. A szállás felmondásának esetén ezen pont 2. bekezdésének határozata szerint a kempingező 

köteles a keletkezett kárt megtéríteni. 

 

2022.12.01., Kerepes 


