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2.3 Az Orfűi Aquapark házirendje:

1. Az Aquapark területére belépni csak érvényes fürdőjeggyel lehet, A strand használatára kizárólag
színkóddal és naponta változó jelzéssel ellátott karszalag használatával van lehetőség. A fürdő
dolgozói a karszalag meglétét a strand területén ellenőrizhetik, és a karszalaggal nem rendelkezőket
kiutasítjuk a fürdő területéről.
2. Az érvényes fürdőjeggyel rendelkező, az Aquapark területén tartózkodó vendég a fürdőjegy
megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy elfogadja, és betartja a jogszabályokat és a fürdő
házirendjében foglalt előírásokat !
3. Pénztártól való távozás után, reklamációt nem fogadunk el !
4. Gyermekek 14 éves korig csak szülő vagy kísérő folyamatos felügyeletével tartózkodhatnak a fürdő
területén.
5. Az Aquapark szolgáltatásait minden vendég, csak a saját felelősségére veheti igénybe.
6. Az Aquaparkban olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi fürdővendéget ne zavarják, másoknak
kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzanak.
7. Csak az értékmegőrzőben elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget. A fürdő dolgozói
megőrzésre értéktárgyakat - az értékmegőrző kivételével - nem vehetnek át. A fürdő területén
őrizetlenül hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
8. A medencék csak fürdő -. ill úszásra rendszeresített ruházatban vehetők igénybe, és ajánlott az
úszósapka, fürdősapka használata !
Kisgyermekeknél kötelező az úszópelenka használata !
9.
Felnőtt vendégek a gyermek medencét nem vehetik igénybe, kivételt képezve kísérőként 6 év alatti
gyermekkel a medencében nem beleülve.

10. A medencék használata előtt a zuhany és taposók használata kötelező!
11. A strandon lévő sportmedencét csak úszni tudók vehetik igénybe, a medencébe segédeszközt ill.
játékot bevinni tilos !
12. A medencéknél jól látható helyen, felirattal tájékoztatjuk a vendégeinket a vízmélységre.
13. A medencék vízhőfokát mind a bejárati pénztáraknál, mind a medencéknél, jól láthatóan feltüntettük,
és az a jelzett mértékben ettől eltérhet ! A körülmények függvényében a kiírt érték napközben
változhat !
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14. Az uszodamesterek illetve csúszdaőrök útmutatásait minden fürdőzőnek kötelezően be kell
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tartani.
15. Az Aquapark területén lévő sportpályákat, játékszereket mindenki saját felelősségére használhatja,
az ebből eredő sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
16. Az Aquapark területén labdázni csak a kijelölt helyeken, ( műfüves focipálya, strandröplabda
pálya ) engedélyezett, azon kívül kizárólag tüdővel felfújható strandlabdával szabad.
17. Csúszdákkal kapcsolatos rendszabályok:
A csúszdákat csak úszni tudó vendég, és csak saját felelősségére használhatja.
A csúszdák indítóállása mellett elhelyezett információs tábla, és a kezelő személyzet utasításainak
betartása kötelező!
A csúszdát a családi csúszda kivételével egyszerre csak egy ember veheti igénybe!
A lecsúszást követően azonnal el kell hagyni az érkező medencét!
A követési távolság betartása kötelező!
18.

A Fürdő területén a WC-k, zuhanyozók, mosdók használata díjtalan.

19.

Az elsősegélynyújtás a kijelölt helyen díjtalanul, történik.

20.

Bármilyen rendkívüli eseményt - személyi sérülés, tűzeset, vegyszerrel (klórgáz, hypo, sósav,

stb.) összefüggő havária, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy - azonnal jelezni kell az ügyeletes
úszómesternek vagy a legközelebbi munkavállalónak, aki a megfelelő szabályzat alapján köteles
haladéktalanul intézkedni.
21.

Dohányozni az épületekben tilos, a strandfürdő területén is csak a kijelölt helyen engedélyezett.

22.

A fürdőt nem vehetik igénybe:

23.

•

fertőző betegek,

•

undort keltő betegségben szenvedők,

•

görcsös állapotban lévő betegek,

•

akiknek nyílt sebük van,

•

ittas egyének,

•

közerkölcsöt sértő módon viselkedők.

TILOS!
•

az öltözőkben magnetofont, rádiót hangosan üzemeltetni,

•

kutyát vagy más állatot behozni,

•

a medencékben szappant használni, ételt és italt fogyasztani,

•

a csúszda használatakor órát, ékszert viselni

•

a strand medencéibe gumimatracot, úszógumit bevinni,

•

a medencék partjáról a vízbe ugrálni, egymást bedobálni, egymás válláról ugrálni,
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24.

•

a strandmedencék lépcsőin ülni és feküdni,

•

a gyermekmedencét 10 éven felülieknek egyénileg igénybe venni,

•

a kabinokban, öltözőkben étkezni,

•

medencékbe szennyező anyagot, szemetet, ételhulladékot bedobálni,

•

a fürdő bármely berendezési tárgyát szándékosan rongálni,

Aki a fürdő berendezéseit szándékosan megrongálja, vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére

kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a fürdő területéről eltávolítható.
25.

A fürdő pénztára a mindenkori nyitvatartási időben megjelent idő előtt egy órával bezár A fürdő

szolgáltatásainak igénybevételét úgy kell megoldani, hogy a vendégek mindegyike zárási idő előtt negyed
órával el tudja hagyni a medencék, majd záráskor az Aquapark területét.
26.

A fürdőzők a szolgáltatás módjával, minőségével, a fürdő üzemeltetésével kapcsolatban, valamint a

kiszolgáló személyzet magatartását illetően kifogást tehetnek vagy elismerést nyilváníthatnak a főbejárati
irodában elhelyezett érvényesített Vásárlók Könyvében.
27.

A talált tárgyakat minden esetben a főbejáratnál tartózkodó biztonsági szolgálatnál kell leadni !

Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa érdemlegesen bizonyítani tudja hogy az az övé, a tárgy
átadásra kerül !
28.

A fürdő igénybevétele csak Házirendünk betartásával történhet. Aki a Házirendben foglaltakat nem

tartja be: attól az ügyeletes úszómester a szolgáltatást megtagadhatja, és ezt, köteles az üzemnaplóba
bevezetni.
29.

A papírt, az ételhulladékot, a szemetet a kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe kérjük elhelyezni!

3

