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VVSI Strand Házirend 

2017.06.01-től strand szolgáltatást biztosítunk. 
A terület használata díjköteles, amely a szezonális strandbelépő díjával egyezik 

meg vagy érvényes szezonális bérlet felmutatásával vehető igénybe. A 
területhasználatot és a tóban való fürdőzést, úszást mindenki csak saját 

felelősségére végezheti, vízimentő szolgáltatást nem biztosítunk! 
 Fertőző betegek, bőrbetegségben szenvedők, továbbá ittas személyek a strandot nem 

használhatják. 

 A strand területére belépni csak érvényes jeggyel lehet. 

 A pénztárzárás a fürdő zárást megelőző 1 órával történik. 

 A pénztár által kiadott jegyek (nyugta) csak a váltás helyén és napján érvényesek. A kiadott 

jegyek vissza nem válthatók és csak egyszeri belépésre jogosítanak. 

 Gyermekeknek 4 éves kortól belépőjegyet kell váltani. 

 Gyermek és diákjegy 18 éves korig adható ki gyermekek, valamint a diákigazolvánnyal 

rendelkező nappali tagozaton tanuló középiskolai intézmény diákjai részére. 

 100 cm-en aluli gyermek csak felnőtt kíséretében léphet a fürdő területére! 

 A fürdőzők nyugalmát zavarni, vagy testi épségét veszélyeztetni tilos! 

 A strand területére állat nem vihető be, illetve állat ott nem tartható! 

 A strand nem rendeltetésszerű használatából keletkező károkért, balesetekért a felelősség a 

szabálysértőt terheli. 

 A mély vízben úszni nem tudó személyek még kísérettel sem tartózkodhatnak! 

 Úszni nem tudó személyeknek megfelelő biztonsági intézkedések mellett szabad fürdeni.  

 A strand egész területén szemetelni tilos!  

 A fürdőzőnek jogában áll a szolgáltatás módja, minősége, vagy a kiszolgáló dolgozók 

magatartása ellen kifogást emelni, s azt a szállodai recepción elhelyezett vásárlók könyvébe 

bejegyezni. 

 A strandfürdő területén lévő játszóteret, röplabda pályát mindenki a saját felelősségére 

használhatja. Ebből eredő sérülésekért felelősséget az üzemeltető nem vállal! 

 Az őrzés nélkül hagyott értéktárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal! 

 A talált és elhagyott tárgyakat a szálloda recepcióján kell leadni, és nyilvántartásba venni. 

Amennyiben a talált tárgy tulajdonosa jelentkezik, a megfelelő igazolás ellenében kiadható, de 

a talált tárgy jegyzékbe köteles aláírásával és személyazonosságát bizonyító igazolvány 

számának beírásával az átvételt igazolni. 

 Minden vendég köteles a strand rendjére vigyázni! 

 A tóban fürdőzőknek a hajózási útvonalba történő úszása, a hajók közlekedésének 

akadályozása Tilos!  

 A strand partszakaszáról a vízbe (tóba) ugrani szigorúan Tilos! 

 A strand berendezésében keletkezett károkért anyagi felelősség terheli a károkozót! 

 A strand és a telephely területén tilos a dohányzás, kivéve a táblával jelölt helyeken. 

 A tóban fürdeni csak naponta 10.00-19.00 óra között szabad.  

 A házirend többszöri, tudatos megsértése kitiltást vonhat maga után a strandról! 

http://www.vvsi.hu/

