HÁZIREND
TERMÉSZETBARÁTOK HÁZA
7300 Sikonda Villasor 7.
(„A” kategóriájú hegyi menedékház, turistaház)
1. A tábor felügyeleti szerve:
Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány
7621 Pécs Széchenyi tér 9.
Tel./fax: 72/ 211 – 179, 30/23-50-680
2. A turistaház vezetője a gondnok: Tasnádiné Hardy Judit (30/23-50-680)
A felmerült kérdésekkel, problémákkal hozzá kell fordulni.
3. A turistaházban lévő melegítőkonyha reggeli készítésre, melegítésre alkalmas.
Egyéb étkezések – előzetes rendeléssel - a táborban oldhatók meg, ahol az étkezések
időpontjai a következők:
reggeli:
7:30 – 9:00
ebéd:
12:00 – 14:00
vacsora:
18:00 – 19:00
Kérjük, hogy a csoport étkezési időpontjait a konyhásokkal egyeztessék!
Hideg csomag igényt 24 órával előbb kell bejelenteni.
4. Orvosi ellátás:
Legközelebbi rendelőintézet és éjszakai, hétvégi ügyelet:
Komló Város Rendelőintézete, 7300 Komló Kossuth L.u. 103. tel.: 726 481 392
5. Egyéb közérdekű telefonszámok:
Legközelebbi rendőrőrs:

Tűzoltók: 105
Mentők: 104
Rendőrség: 107
Komló Berek u. tel.: 481 013

Tűz és egyéb veszély esetén a kifüggesztett tűzriadó terv menekülési útvonalát kell
használni!
6. A turistaszálló szobáit első nap 15:00 órától lehet elfoglalni és utolsó napján 10:00 óráig
kell elhagyni - indulásig csomagszobát biztosítunk. Kérjük, hogy meleg váltás esetén ezt
- a takarítás miatt – szigorúan tartsák be! Érkezéskor a gondnok átadja, távozáskor
átveszi a helyiségeket. A csoportvezető / vendég érkezéskor kitölti a bejelentőlapot.
7. A házban az ott tartózkodók a leltár szerint elhelyezett tárgyakért valamint a kiadott
sportszerekért anyagilag felelősek. A vendégek kötelesek a turistaház felszereléseit és
berendezéseit rendeltetésszerűen használni. Beköltözéskor a tárgyakat a gondoktól át kell
venni, kiköltözéskor pedig átadni.
8.

Az okozott károkat és rongálásokat minden esetben meg kell téríteni, erről
bejelentő lapon jegyzőkönyv készül.

a

9. Az üdülő vendégeinek kötelessége a turistaház rendjére, tisztaságára ügyelni.
A házat első napon kitakarítva adjuk át, az üdülés alatt a szobatakarításról minden
csoport maga gondoskodik.
A helyiségeket távozáskor rendben, felsöpörve kérjük átadni!
10.

Az átadott és a szobazárakban lévő kulcsokat meg kell őrizni, távozáskor pedig le
kell adni. Elvesztés esetén a zárcserét meg kell téríteni.

11. A személyes értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Ha a házban nem tartózkodik
senki az ajtókat és az ablakokat is be kell zárni!
12.

A Természetbarátok Háza egész területén tilos a dohányzás!

13.

Tüzet gyújtani csak a kijelölt tűzrakó-helyen lehet, tűzgyújtási tilalom esetén ott sem!

14.

Távozáskor kérjük az ágyneműt lehúzni és a gondnoknak leadni.

15.

A rendkívüli eseményeket a tábor gondnokának azonnal be kell jelenteni!

Tasnádiné Hardy Judit
Közalapítványi titkár, gondnok

