
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány                         készült: 2013.
                   7621  Pécs Széchenyi tér 9.                                     
                     Tel.:   72 / 211-179 

HÁZIREND
BALATONFENYVESI IFJÚSÁGI ÜDÜLŐ

 8646 Balatonfenyves Kölcsey u. 3. tel.: 85/ 360 433
(„C” kategóriájú Gyermeküdülő)

1. Az üdülő felügyeleti szerve: 
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

7621  Pécs Széchenyi tér 9.  tel.: 72 / 211-179,  email: bmgyika@baranya.hu

2. Az üdülő vezetője:  Sipos László  (tel.:  30 /  317 45 22)   A felmerült  kérdésekkel, 
problémákkal  hozzá  kell  fordulni.   Egyéb  kérdésekkel  az  üdülő  fenntartójának 
képviselőjét, a közalapítvány titkárát lehet megkeresni.

3. Az üdülőben az  étkezések időpontját, a csoportok létszámától függően, az éttermet 
üzemeltető határozza meg. 
A megadott / megbeszélt étkezési időn kívül nincs lehetőség a vendégek kiszolgálására.
Megrendelt étkezés lemondására nincs lehetőség. Hideg csomag igényt  24 órával előbb 
kell bejelenteni.
Érkezéskor a csoportvezető az étteremvezetővel  egyezteti  az étkezési  időpontokat,  az 
étlapot és az étkezési díj fizetését.

4. Orvosi ellátás: 
Sürgős esetben a balatonfenyvesi körzeti orvoshoz lehet fordulni: 
Balatonfenyves, Petőfi liget 1.  tel.: 361 255
Legközelebbi rendelőintézet és  éjszakai, hétvégi ügyelet:
Fonyód  Szent István u. 23. tel.:  360 050

5. Egyéb közérdekű telefonszámok:      Tűzoltók:      105
                                                          Mentők:        104 és 467 010
                                                          Rendőrség:  107 és 361 077
Legközelebbi rendőrőrs:  Fonyód Vitorlás u. 2.  tel.: 361 077
Vízirendészeti őrs:           Fonyód Rákóczi u. 2. tel.: 360 014
Tűz és egyéb veszély  esetén a kifüggesztett  tűzriadó terv menekülési útvonalát 
kell használni!

6.   A  kitöltött  bejelentőlapot   érkezéskor  le  kell  adni,  a  csoportok  csak  ennek 
leadása után kaphatják meg a szobakulcsokat  (kivéve a „csomagáras” szerződéssel 
rendelkező csoportokat)

7. Az üdülő szobáit első napon legkorábban 14.00 órától lehet elfoglalni,  utolsó nap 
10.00 óráig kell  elhagyni -   indulásig csomagszobát  biztosítunk.  A szobákat az üdülő 
vezetője adja át és veszi vissza. 

9. Az üdülővendégek  22.00 órától 7.30 óráig kötelesek tartózkodni a hangoskodástól,  a 
többi vendég nyugalmának zavarásától.
A csendes pihenő időpontja: 14.00 - 16.00 óra között.

10. 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!

11.  Az üdülő vendégeinek kötelessége az üdülő rendjére, tisztaságára ügyelni.
Takarítás  minden  nap a  közös  helyiségekben (WC,  fürdő,  mosdó,  folyosó,  zsibongó, 
nagyterem, étterem) történik. 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 
takarítók a vendég holmijához nem nyúlnak. 

A  hulladékot  szelektíven  gyűjtjük:  kérjük,  hogy  a  műanyag  hulladékot 
(összenyomva) és a papírt az erre kijelölt  gyűjtőkbe helyezzék!

A szemetet a szemetes edényekben kell elhelyezni, melyek ürítése naponta történik.

12. Az  átadott  szobakulcsokat  meg  kell  őrizni,  távozáskor  azokat  az  ajtózárban  kell 
hagyni.  Elvesztés esetén a  zárbetét - cserét meg kell téríteni.

13. A  személyes értéktárgyakért  felelősséget nem vállalunk, a szobákat távozáskor be  
kell  zárni! Felelősséget az üdülővezetőnél elhelyezett értéktárgyakért vállalunk.

14. Az üdülő egész területén  a dohányzás szigorúan tilos!   Tüzet  gyújtani  csak a 
kijelölt tűzrakó helyen lehet.

15. Az ágynemű garnitúrákat – egyben az egész csoport számára -  a csoportvezetők a 
gondnoktól átvételi elismervénnyel, leszámolva veszik át, távozáskor ugyanígy adják le. 

16. Az üdülő területén, a sportpályákon kívül focizni, labdajátékokat játszani nem szabad!

17. A csoporthoz érkező látogatókat, minden esetben be kell jelenteni a gondnoknak. 
A látogatók az üdülő területére személygépkocsival nem állhatnak be!

18. Az üdülő területén gépkocsival csak a kijelölt helyen lehet parkolni. 

19.  A  sportszereket  az  üdülő  vendégei  térítés  nélkül használhatják  a 
sportszerkölcsönzőből való felvétel után.  
 Az átvett sportszerekért használója anyagi felelősséggel tartozik.

20.  A  rendkívüli  eseményeket  (sérülés,  tűzeset,  rongálás)  az  üdülő  gondnokának 
azonnal be kell jelenteni!

21.  Az  üdülő berendezési  tárgyait (ágyak,  székek,  hűtők,  padok stb.)  engedély nélkül 
helyükről elvinni tilos!
                                              

Sipos László               Tasnádiné Hardy Judit
                      üdülővezető                a közalapítvány titkára
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