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Foglalási szabályzat 
 

1. Foglalás 

A honlapunk szállásfoglalás menüpontja alatti kitöltött foglalási szándékot a bajai sportszállónk 
ajánlatkérésnek tekinti, mely minden esetben megválaszolásra kerül. A megadott adatok helyessége 
az űrlapot kitöltő felelőssége. 

Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem 
elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul és így nincs lehetőség a foglalás 
jogszerűségének megerősítésére, visszaigazolására a bajai sportszálló fenntartja a szállás foglalás 
törlésének jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik. 

Szállásfoglalás visszaigazolását követően a megrendelés szerződésnek minősül! 

Az elszállásolási szerződésből következő igény és kötelezettség kizárólag Ön és a lefoglalt 
szálláshely között jön létre 

 Az árak tartalmazzák az ÁFA-t., de az idegenforgalmi adót nem! 

A visszaigazolt szállásfoglalást e-mail-ben küldjük meg az adatlapon megadott e-mail címre. A levél 
tartalmaznia fogja a bejelentkező lap linkjét, amit a szálláshely elfoglalásáig kötelező kitölteni. 
Kitöltött bejelentkezés lap esetén vehető csak át a lefoglalt szobakulcs(ok). 

Felek az elszállásolási szerződésből eredő vitáikat minden esetben megkísérlik békés úton 
rendezni. Amennyiben a békés rendezés 30 napon belül nem vezetne eredményre, úgy felek a viták 
eldöntését jogi útra terelik. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. 
törvény rendelkezései az irányadók. Felek a jelen szerződésből eredő viták eldöntésére, hatáskörtől 
függően, a Baja Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik 
alá magukat. 

Alapesetben egy éjszakára is lehet szállást foglalni, kiemelt napok esetében az elvárt éjszakák 
száma minimum kettő. Kiemelt napokról weblapunkról vagy telefonon érdeklődjön. 

2. Foglalás módosítása 

Szállodánk által visszaigazolt foglalások módosítására nincs lehetőség, ha a vendég módosítani 
kíván a visszaigazolt foglaláson, akkor először le kell mondania a lefoglalt szobát, szobákat, melyre 
a lemondási feltételeink vonatkoznak, majd a honlapon egy új szállásfoglalást kell kitöltenie. 
Szállásfoglalás visszaigazolását követően a megrendelés szerződésnek minősül!  
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Megrendelés tartalmán sem tudunk változtatni, a visszaigazolt szolgáltatások nem cserélhetőek el, 
azok esetleges fel nem használása nem csökkenti a végösszeget. 

3. Szálláshelyre történő bejelentkezés / kijelentkezés 

Bejelentkezés az érkezés napján 14:00 órától 

Kijelentkezés az utazás napján 10:00 óráig 

4. A szálláshely lemondási szabályai 

A megrendelt szálláshely lemondását minimum 22 nappal az érkezés előtt kötbér felszámolása 
nélkül meg lehet tenni. A megrendelt szálláshely lemondását csak a spartacus.szallas@gmail.com 
e-mail címre írt levélben fogadjuk el. 

Határidőn túli lemondás, ill. meg nem érkezés esetén a szálláshely jogosult kötbért felszámolni. A 
kötbér mértéke lemondás esetén, az érkezés előtt: 

● 21-14 nap között: 30%, 
● 14-8 nap között: 50%, 
● 7 napon belül vagy lemondás elmaradása esetén: 100%. 

Ki nem fizetett lemondási díjat jogi útra tereljük! 

5. Pénzügyi elszámolás 

A megrendelt szolgáltatás ellenértéke közvetlenül a szálláshelynek fizetendő. A fizetés a 
szálláshelyen forintban történik. A szállásdíjat kérjük az érkezés napján kiegyenlíteni! Egyéb fizetési 
mód (pl. átutalás) a szálláshely és a vendég közötti megegyezés alapján lehetséges. 

A kijelentkezés után a szálláson hagyott csomagokat 3 napig áll módunkban térítésmentesen 
megőrizni. Ezen felül napi 1000 Ft tárolási díjat számítunk fel. 

6. Háziállatokra vonatkozó szabályok 

Háziállatot sajnos nem fogadunk. 

7. Wifi lehetőség 

A főépület egész területén elérhető és ingyenes. 

8. Étkezés 

Az oldalon feltüntetett szállás árak étkezést nem tartalmaznak. 20 fő feletti létszám esetén, előre 
egyeztetett menüt saját étkezdénkben szervírozzuk az ebédelni vágyóknak. Reggeli és vacsora is 
megoldható igény esetén. Állófogadások és svédasztalos étkeztetések lebonyolítását is vállaljuk. 
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Továbbá van lehetőség étel melegítésére, tárolására a szálló keretein belül. Igény esetén 
csoportoknak bajai halászlé főzés szabadtűzön bográcsban. 

9. A vendég kártérítési felelőssége 

A vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a Bajai Sportszálló, vagy harmadik személy 
elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy e személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó 
személyek okoznak. 
A vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül 
a Bajai Sportszállótól jogosult követelni. 

10. Egyéb rendelkezések 

A Bajai Sportszálló fenntartja a jogot, hogy az év bármely napján, előzetes értesítés nélkül is 
karbantartási, javítási munkálatokat végezzen az épületben. A szálloda lehetőség szerint mielőbb 
elvégzi e feladatait, melyek zajhatással is járhatnak. Az esetleges kellemetlen hatások miatt a 
szállodát nem terheli kártérítési kötelezettség vendégei felé. 

11. Értéktárgyak, készpénz kezelése 

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy szállodánk semmilyen felelősséget nem vállal a 
szállodában eltűnt értéktárgyakért, készpénzért. 

12. Dohányzásra vonatkozó szabályok 

A teljes épület nem dohányzó. Dohányozni csak az arra kijelölt helyeken, a bejárattól minimum 5 
méterre lehetséges. Minden anyagi, polgárjogi vagy büntetőjogi felelősség a szabálysértés 
elkövetőjét terheli. 

13. Nyilatkozat 

A szállásfoglalás benyújtásával a szállásfoglalást leadó vendég elismeri, hogy a 
foglalási és lemondási feltételeket, fizetési feltételeket, házirendünket megismerte, és 
azokat elfogadja, valamint anyagi felelősséget vállal az igénybevett szolgáltatások után 
és az esetleges károkozás után is! 

 

Baja, 2020. január 1. 
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