
A SZÁLLÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRÉSEINK

FOGLALÁS
A szállásfoglalás az űrlap kitöltésével és 30 % foglaló befizetésével történik. Meg nem érkezés esetén 
a foglalót nem áll módunkban visszafizetni.  Kérjük, hozzák magukkal a befizetést igazoló dokumen-
tumot.

A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat és egyéb rezsi költségeket, az ágyneműt huzattal, 
törülközőket, az egy héten túli tartózkodás esetén ágynemű cseréjét. 5 napon túli tartózkodásra külön 
megállapodás vonatkozik.

Abban az esetben, ha a tartózkodási idő meghosszabbítását vagy lerövidítését igényeli, kérjük ezt a 
lehető leghamarabb hozza tudomásunkra. 

BEJELENTKEZÉS
A tónál minden vendégnek érkezéskor be,- távozáskor ki kell jelentkezni! Érkezéskor kérjük átadni (a 
bejelentés miatt) a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány) és a helyszínen fize-
tendő összeget. A személyes iratokat távozáskor adjuk vissza. 

Az érkezéskor a gépjárművet a kijelölt parkolóban kell hagyni.

Fenntartjuk a jogot, hogy botrányosan viselkedő Vendégeket nem fogadunk, illetve a tó területéről 
azonnal eltávolítjuk.

Minden információval és esetleges segítséggel állunk rendelkezésére az itt tartózkodása alatt. Megmu-
tatjuk azokat a helyiségeket, amelyeket használhatnak, illetve tájékoztatást adunk az általunk biztosított 
szolgáltatásokról. Javasoljuk, hogy az esetleges kifogásokat rögtön érkezéskor hozzák tudomásunkra. 
Bármilyen üzemzavart, vagy valamely berendezés hibás működését, tönkremenetelét kérjük azonnal 
jelenteni.

BIZTONSÁG
Bár a tó bekerített magánterület, felhívjuk figyelmét a ház és az autó mindenkori bezárására. Nem vál-
lalunk semmilyen felelősséget az értékek elvesztése vagy lopás esetén, és kártérítés megfizetésére sem 
vagyunk kötelezhetőek természeti csapás (villámlás), tűz, illetve önhibánkon kívül történt események-
ből eredő károkért. (pl. áramszünet).

Bármilyen programon való részvétel kizárólag a Vendég saját felelőssége. Nem vállalunk felelősséget 
az esetleges balesetekért. 

A tóban fürdeni csak saját felelősségre megengedett, azonban 10 éves kor alatt kizárólag fokozott 
szülői felügyelettel.

TILOS … (A VEZETőSÉG BELEEGyEZÉSE NÉLKüL)
… a ház berendezését kivinni, a bútorokat átrendezni.
… a tó területére fegyvert, könnyen gyúlékony anyagot és tűzijátékot behozni.
… a tó területén található járműveket és egyéb gépeket használni.
… a tó területére háziállatot behozni.

SZIGORÚAN TILOS …
… felszerelések, csomagok, hátizsákok, stb. átadása, átdobása a kerítésen!
… idegen tárgyak vízbe dobálása!
… szemetet a mellékhelységben található kagylóba, mosdóba eldobni!
… csikket, szemetet elszórni, még ha utána össze is szedi!

DOHÁNyZÁS | TŰZRAKÁS
Kérjük a házban a dohányzás mellőzését! Továbbá, hogy dohányzó Vendégeink a tó teljes területén a 
csikkeket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve a szemetesekbe, hamutartókba helyezzék.

Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen a kijelölt farakásból, szélcsendben, egy vödör oltóvízzel 
felszerelkezve lehet. Tűzrakás után kérjük a Vendégeket a szemét eltávolítására és a parázs leöntésére.



TISZTASÁG
Kérjük, óvja a környezetét és a természetet! Szemetes zsák, ha szükséges igényelhető. 

Távozáskor a házat és a horgászhelyeket, illetve használt eszközöket tiszta állapotban kérjük otthagyni, 
Ne hagyjanak hátra mosatlan edényt, ill. szemetet.

LÁTOGATÓK
A horgász felelős a vendégei viselkedéséért! Látogatókat előzetes bejelentés alapján fogadhatnak. 
Amennyiben a Vezetőség észrevesz olyan személyeket, akik nincsenek regisztrálva vagy nincsenek 
bejelentve a foglalás során, akkor teljes körű jogában áll lemondani a szállást minden vendég részére.

TÁVOZÁS
Távozáskor külön felszólítás nélkül kérjük bemutatni a nagyobb szatyrok, vödrök, hűtőtáskák tar-
talmát. A járművek ellenőrzése foganatosítható! Az esetleges károkat a helyszínen téríttetjük meg.

A HORGÁSZATTAL KAPCSOLATOS KÉRÉSEINK

A horgász, a “ FOGD MEG ÉS KÍMÉLETESEN BOCSÁSD VISSZA” elvet vallva valamennyi kifogott 
halat köteles visszaengedni! A fogott halat kíméletesen kell tartani, nem elfogadható a rövid, kisméretű 
szák és a halak pányvázása! 

Kímélő halmatrac, nagyméretű merítőháló illetve sebfertőtlenítő használata és bemutatása kötelező! 
Amennyiben nem rendelkezik ezekkel, térítés ellenében biztosítani tudjuk. A felszerelést úgy állítsa 
össze, hogy szakítás esetén az ólom vagy etetőkosár leessen.

A pontymatrac meleg napsütéses időben felforrósodik, ezért ügyelni kell arra, mielőtt rárakjuk a halat, 
be kell vizezni. A szákolt halat merítőhálóval együtt vigye a pontymatracig, nehogy a kezéből kiugor-
jon, és leesve megsérüljön. 

A mérlegelést óvatosan – halmérő matracon, vödörben, esetleg szákkal együtt – kell elvégezni. Aki 
nem rendelkezik mérleggel, kérje a halőr segítségét!

Horgászni csak annyi bottal szabad, amit egyedül felelősségteljesen tud őrizni. Bármilyen halat kíméle-
tesen kell a partra segíteni. Kerülni kell a hal vergődését. Horgászat során csak fém vagy műanyag ágas 
használható.

A csónakkal való etetés, behordás, fárasztás lehetséges, de azt mindenki csak saját felelősségére végez-
ze. Dőlő bója elhelyezése engedélyezett, de távozáskor azokat össze kell szedni.

Etetőhajó, halradar használata továbbá a szerelék behúzása engedélyezett. Etetésre csak olyan etetőan-
yag használható, amely nem rontja a tó minőségét, vagy nagyobb mennyiségű etetésnél a halőr által a 
belépéskor ellenőrzésre került! 

SZIGORÚAN TILOS...
... tóba bármilyen tárgyat, idegen halat, halivadékot betenni, bedobni. 
... kíméleti területen horgászni és oda horgot bármilyen módon bejuttatni, illetve nagymértékű, rom-
lott vagy rossz minőségű etetőanyagot használni. 
... botokat őrizetlenül hagyni, gereblyézni és hálóval halászni.
... halat magasról a vízbe dobni vagy a kopoltyúrés alá nyúlva kiemelni.
... fonott főzsinór használata (csak dobóelőkeként engedélyezett).

FIGyELEM!
A kifogott halat szigorúan tilos állva fotózni! Az állva fotózott hal kiugorhat a kézből. A guggolva - tér-
delve fotózott hal, ha ki is esik a kézből, kevésbé sérül. A tóban nagyon sok nagytestű hal van. Amen-
nyiben ilyet fog és szeretné biztonsággal lefotóztatni, hitelesíteni kérjük, szóljon a halőrnek.

A horgász tudomásul veszi, hogy horgászatáról, halfogásáról alkalmanként videó felvétel, illetve 
fénykép készülhet. Ezt a felvételt felhasználhatjuk weboldalunkon és közösségi médiánk fejlesztéséhez. 
Amennyiben ez ellenére van, bejelentkezéskor kérjük, jelezze!


