A
STRANDFÜRDŐ

NYITVATARTÁSA
Május 1 - Szeptember 30:
11.00 - 19.00 h

A
STRANDFÜRDŐ

HÁZIRENDJE

A strandfürdő csak a Házirend betartása esetén vehető igénybe!
❖
A medence használata előtt a zuhany és a lábmosó használata
kötelező!
❖
A fürdőt a mindenkori közerkölcsöt nem sértő fürdőruhában lehet
használni, a fürdőruha használata még a gyermekek részére is
kötelező!
❖
A strandfürdőt csak úszni tudók vehetik igénybe!
❖
A medence biztonságos üzemeltetéséhez szükséges
mentőfelszerelések az úszómedencénél rendelkezésre állnak.
❖
A fürdő területén a WC használata díjtalan.
❖
Ételt, üveget a medence partjára felhozni tilos!
❖
Ételhulladékot, papírt, egyéb szemetet csak a kijelölt
hulladékgyűjtő edényekbe lehet dobni.
I. A fürdőbe belépni csak engedéllyel lehet. A belépőjegyet meg
kell őrizni, kérésre fel kell mutatni!
❖
Az üdülővendégek részére a szolgáltatás ingyenes, de a
belépési engedélyt ez esetben is ki kell váltani és ellenőrzéskor
bemutatni.

Gyermekjegyet 12 éves korig biztosítunk, 3 éves kor alatt
a fürdő igénybevétele térítésmentes.
❖
12 éven aluli, továbbá úszni nem tudó gyermek csak
felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a fürdőmedencét!
❖

II.
❖
❖
❖
❖
❖

A fürdőt nem használhatják:
fertőző vagy undort keltő betegségben szenvedők,
görcsös állapotban lévő betegségben szenvedők,
a székletüket és a vizeletüket visszatartani nem képes személyek,
akiknek nyílt sebük van,
ittas egyének és közerkölcsöt sértő módon viselkedők!

III. A fürdő területén nem szabad:
❖
tüzet rakni;
❖
sátrat építeni;
❖
magnót, lemezjátszót, rádiót másokat zavaró módon használni
❖
a medence területén lévő bútorokat a medence területén kívülre
elhordani;
❖
kutyát és más állatot bevinni;

❖
❖
❖
❖
❖

egymás válláról beugrálni,
másokat pihenésében zavarni;
lépcsőn ülni, a lépcsőlejáratokon feküdni;
teraszon labdázni;
vízbe szennyező anyagokat dobálni!

IV. Dohányozni a fürdő egész területén tilos!
Dohányzásra kijelölt hely a Vadászház terasza és a Víztorony melletti
filagor!
V. Aki a fürdő berendezési tárgyait szándékosan rongálja vagy
eltulajdonítja, a fürdő területéről eltávolítható, a kár megtérítésére
kötelezhető, és ellene szabálysértési eljárás indítható!
VI. A fürdővendéget ért testi sérülés esetén a recepciót értesíteni
kell.
VII. A talált tárgyakat a recepción le kell adni, ahol kollégáink azt
nyilvántartásba veszik.
VIII. A strandfürdőt csak nyitvatartási időben szabad igénybe
venni!
IX. A fürdőt mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
A Házirend be nem tartása a szolgáltatás megtagadását vonja maga
után!

A strandfürdő igénybevételének
térítési díjai
Strand jegy
⚫

Felnőtt:
Gyermek:

⚫

Nyugdíjas/diák: 750,- Ft/nap

⚫

850,- Ft/nap
750,- Ft/nap (3-12 éves korig) *

Bérlet (hó vagy 30 nap):
⚫

Felnőtt:
Gyermek:

⚫

Nyugdíjas/diák:

⚫

15.000,- Ft
8.000,- Ft
8.000,- Ft

Kedvezmény:
⚫
⚫

Gyermek csoportok részére: 20 %
KASZÓ Zrt. dolgozói, partner cégek dolgozói,
valamint kaszói lakosok részére:
- napijegy: 500,- Ft/fő

- bérlet:

2.500,- Ft/hó (vagy 30 nap) /fő

DOLGOZÓI KEDVEZMÉNY CSAK SZABAD KAPACITÁS
ESETÉN VEHETŐ IGÉNYBE!
Jegyet, illetve bérletet üdülőnk recepcióján válthat!
•

*Gyerek: 4-12 éves korig; Diák: nappali vagy esti
tagozatos, 25 éves korig

•

A kedvezményes jegy, illetve bérlet vásárlása a
jogosultságot igazoló igazolvány felmutatása mellett
váltható. A kedvezményes jegy- és bérlettípusainkból
további kedvezmény nem adható!

•

2 éves kor alatt úszópelenka használata kötelező!

•

Jegyek és bérletek sokszorosítása és tovább értékesítésé
tilos!

•

Az árak változtatásának jogát fenntartjuk!

Megértésüket köszönjük!

