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Házirendünk 
 
Hogy biztosítsuk az Ön kellemes pihenését és elkerüljük az esetleges félreértéseket, szeretnénk, 
ha megismerkedne házirendünkkel. A szállásfoglalás visszaigazolásánál feltételezzük, hogy Ön 
ismeri és elfogadja ezt a házirendet, valamint, hogy be is fogja tartani. A házirend be nem tartása 
a szállás foglalás lemondását és az egész összeg megfizettetését vonja magával, tekintet nélkül a 
szállás korábbi elhagyására. 
 

1. Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonosnak átadni a bejelentkezési kötelezettség miatt 
a személyes dokumentumait (útlevél vagy személyi igazolvány, lakcímkártyáját) és a 
helyszínen fizetendő összeget. A személyes iratokat a tulajdonos köteles 24 órán belül 
visszaadni. A bejelentkezési lap kitöltésének, illetve személyes dokumentumainak 
átadásának megtagadása esetén a bajai sportszálló fenntartja a szállás foglalás törlésének 
jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik. 
 
2. A tulajdonos minden információval és esetleges segítséggel az Önök szolgálatára áll a 
tartózkodás ideje alatt. Javasoljuk, hogy a szállás minőségére vonatkozó esetleges 
kifogásokat rögtön érkezéskor hozzák a tulajdonos tudomására. 
 
3. A vendégek felelősek a szálláshely tisztaságáért, valamint ezt a tisztaságot kötelesek 
megőrizni. A tulajdonos nem köteles a vendég tartózkodása alatt a szállást takarítani, sem 
a szemétkosarat kiüríteni. 
 
4. A vendég köteles vigyázni a személyes holmijára és értékeire, amennyiben a 
szálláshelyen hagyja őket, vállalja a felelősséget az esetleges eltűnésükért. Ez a felelősség 
a tulajdonost nem terheli. Amennyiben elhagyja a szobáját, kötelező bezárni az ajtót és az 
ablakokat. 
 
5. A tulajdonosnak nincs joga a vendég távollétében belépni annak szálláshelyére. Kivételt 
képeznek azok az esetek, amelyekben elkerülhetetlen a tulajdonos belépése biztonsági 
okok vagy anyagi károk elkerülése miatt. Ebben az esetben köteles erről a vendéget a 
következő találkozásnál értesíteni. Amennyiben a tulajdonos gyanítja, hogy a 
berendezésben kár keletkezett, a vendég köteles beengedni a tulajdonost a szállásra, hogy 
ellenőrizze a helyzetet. 
 
6. Nem engedélyezett a szállásra bevinni lőfegyvert, könnyen gyúlékony anyagot és 
robbanó anyagot, illetve olyan anyagot aminek erős és kellemetlen szaga van,valamint 
olyan készüléket ami étel elkészítésére szolgál (főzőlap és hasonló),vagy más elektromos 
készüléket (ventilátor és hasonló) a tulajdonos beleegyezése nélkül. 
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7. Csúszásveszély: Azon helyiségeink, ahol a legkisebb mennyiségű, vagy fröccsenő víz 
előfordulási esélye is felmerül, fokozottan csúszásveszélyesek. A szálloda nem köteles 
erre figyelmeztető táblát kihelyezni, a vendégek saját felelőssége, hogy ügyeljenek testi 
épségükre. 
 
8. Megkérjük, hogy finoman viszonyuljanak a bútorokhoz, a szállás belterében és 
külterében található berendezéshez. Nem megengedett a bútort áthelyezni az egyik 
helyiségből a másikba, és kivinni a benti felszerelést másik elhelyezési egységbe, házon 
kívül, illetve a strandra. 
 
9. A Bajai Sportszálló jogosult a szállás szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:  
 

● a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott szobát, 
illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására 
szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,  

● a vendég a szálloda házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás 
ellenére sem hagyja abba,  

● a vendég nem tartja be a szálloda biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen 
dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,  

● a vendég a szálloda alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, 
durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy 
más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,  

● a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég 
nyugalmát.  A szerződő fél vagy a vendég a Bajai Sportszálló által igényelt fizetési 
kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.  

● A bejelentkezési lap kitöltésének, illetve személyes dokumentumainak átadásának 
megtagadása esetén a bajai sportszálló fenntartja a szállás foglalás törlésének 
jogát, mellyel az elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik. 

 

Baja, 2020. január 1. 
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