RoBirtok Vendégház
Vendégtájékoztató
Házirend

Kedves Vendégeink!

Sok szeretettel köszöntünk benneteket a RoBirtokon!
Mi és munkatársaink mindent elkövetünk annak érdekében, hogy
pihenésetek örömteli és élménydús legyen. Kérünk Benneteket a
következő házirendet szíveskedjetek betartani.
1. Bejelentkezés, elutazás
A vendégházat érkezési napon 15:00 órától foglalhatjátok el, távozás napján 10
óráig kell elhagyni. Éjszaka csak ti tartózkodtok a birtok területén. Távozás napján
tartózkodásotok meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem
érkezik vendég a házba (hosszabbítási díj: 5000 Ft / óra). Kérünk benneteket, a
vendégházból való távozás előtt győződjenek meg arról, hogy a vízcsapok elzárt, a
lámpák és a klímaberendezés kikapcsolt állapotban legyenek!
2. Vendégház kulcsa
Bejelentkezéskor házkulcsot kaptok. Kérjük, a házat tartsátok zárva. A házból
eltűnt tárgyakért, értékekért nem vállalunk felelősséget.
3. A birtok és a vendégház berendezései, eszközei, játékai
A vendégház berendezési tárgyait, eszközeit használjátok rendeltetésszerűen,
tartsátok be a tűz- és baleset-védelmi szabályokat! A nem rendeltetésszerű
használatból, gondatlanságból eredő kárt kénytelenek
vagyunk megtéríttetni. A házban található berendezési
tárgyakat csak a szállásadó előzetes hozzájárulásával lehet
átrendezni! A vendégház berendezéseit, eszközeit ne
vigyétek el, meglétüket távozáskor ellenőrizzük.
Ha bármilyen eszközre szükségetek van jelezzétek felénk!
Hajszárítót a konyhaszekrény alsó részében találtok.

A birtok üzemi területeire, építési területeire belépni nem szabad.
A területen kihelyezett figyelmeztető táblák intelmeit
szíveskedjetek betartani! A birtok, a vendégház bármely
eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását
rögtön jelentsétek munkatársainknak, vagy a +36 20 443 2826-os
telefonszámon, hogy az elhárításáról minél hamarabb
intézkedhessünk.

4. Gyermekek
Gyermekek a birtok egész területén csak szülői, vagy más, általa megbízott
cselekvőképes személy felügyelete mellett tartózkodhatnak. Különösen
figyeljetek rájuk a
játszótéren, az állatkifutóknál, az állatsimogatókban, a
dézsafürdőben, a szalmaugrálóban! A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a
gyermek épségéért és az általa okozott károkért. A birtok területén, rendezvényén
18 év alatti személy alkoholt nem fogyaszthat. E kötelezettség
betartásáról/betartatásáról a 18 év alatti személy szülője, általa megbízott
cselekvőképes személy köteles gondoskodni. E kötelezettség megszegésének jogi,
erkölcsi és anyagi következményeiért a szülő vagy az általa megbízott
cselekvőképes személy teljes felelősséggel tartozik.
Kisgyermekek részére babaágyat, babaágyneműt, kádat, csúszásgátlót, mosdó
fellépőt, bilit, WC szűkítőt, konnektorvédőt, sarokvédőt, nyitás-gátlót, műanyag
étkészletet biztosítunk.

5. Állatok
Állatgondozóinkkal
bekapcsolódhattok
az
állatok
gondozásába, etetésébe, fejésbe, nélkülük azonban az
állatkifutók nem látogathatók. Felhívjuk figyelmeteket, hogy
az állatokhoz saját felelősségre léphettek be, az esetlegesen
bekövetkező balesetekért, sérülésekért felelősséget nem
vállalunk! Az állatok csak az állatgondozók által adott
élelemmel etethetők. A birtok területére kutyát, más állatot
tilos behozni. A vendégházba a birtok állatai közül sem vihető
be állat.

6. Dohányzás, gyertya
A RoBirtok egész területén tilos a gyertya, mécses, füstölő
használata. Dohányozni, beleértve az elektromos cigarettát is
kizárólag egy helyen, a pénztár melletti dohányzásra kijelölt helyen
lehet. Kérjük, hogy a csikket jól elnyomva a hamutartóba helyezd! A
birtokon nagyon sok a gyúlékony anyag, famunka; már egy apró
szikra lángra lobbanthat mindent!
7. Látogatók
A vendégházban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak, látogatókat nem
fogadhatnak. A szállásadó jogosult - előzetes bejelentés nélkül - ellenőrizni, hogy
a szálláshelyen a fizetett létszámban tartózkodnak-e a vendégek.
8. Étkezések
Reggeli:
Kosarunkban a birtokon és a faluban készült lekvár, szörp, kolbász, szalonna,
sonka, friss tej- és péktermékek, gyümölcs, zöldség, tojás találhatóak! Igazi falusi
ízutazás! A “helyi ízek kosár” ára: 2.900 Ft / fő/ alkalom. Reggeli időpontja
megbeszélés szerint 7:30 és 9 óra között. Kérésre egyedi igényeket is kiszolgálunk,
előzetes egyeztetés után, pl. laktózmentes, gluténmentes, cukormentes, vegán.
Grillezés :
Vendégházunk fel van szerelve egy elektromos grillezővel. Házi
húskészítményeinkből idényjelleggel tudtok vásárolni. Soha ne hagyjátok a
készüléket őrizetlenül, használat után ne felejtsétek el
kikapcsolni és letisztítani! Tüzet rakni, bográcsozni a birtok
területén nincs lehetőség.
Ebéd, vacsora
A birtok nyitvatartási idején falusi vendégasztalunkon
kemencében, bográcsban készült ételek fogyaszthatók. Ezen
kívüli időszakokban váci éttermek kiszállítását lehet igénybe
venni.

9. A birtok területére be nem vihető dolgok
A vendégházak területére nem vihetők be maró, gyúlékony
vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos
jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek
minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői,
hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog. A vendég teljes körű jogi és
anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély
nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az
üzemeltetőnek. Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég
felel, a kárt köteles megtéríteni.
10. Biológiai szennyvíztisztítás
A birtokon nincs csatornarendszer, biológiai szennyvíztisztítást végzünk. Kérjük,
a WC-be nem dobjatok tárgyakat oda nem illő dolgokat ( pl.: törlő kendő )! A
dugulás elkerülése érdekében, kérjük ezt szigorúan tartsátok be!
11.Kerékpár, kismotor
A birtok területén a terepviszonyok miatt a biztonságos és balesetmentes
közlekedés érdekében kerékpározni, kismotorozni, gördeszkázni stb. tilos!
12. Az állatok, a vendégek, a szomszédok és a falu nyugalma
Az állatok, a szomszédok és a falu nyugalma érdekében a
kertben és a vendégházban 22:00 óra után tilos a
hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység,
hangeffektusok keltése.
A vendégházak területén időponttól függetlenül tilos minden
olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja más emberek és
az állatok nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét,
magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet,
alkalmas mások megfélemlítésére.

13. Wifi
A vendégházakban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata
térítésmentes.
Kód: barka000
A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét
nem garantáljuk.
14. Parkolás
Érkezéskor és elutazáskor az apartman
engedélyezett, a csomagok kipakolása idejére.

bejáratához

közeli

parkolás

Birtokunk külső, szabadtéri, őrzés nélküli parkolóit vendégeink díjtalanul
használhatják. A gépjárművekért és a bennük hagyott értéktárgyakért felelősséget
nem vállalunk!
15. Takarítás
A házat tisztán adjuk át, kérjük a tisztaság megőrzését.
Hosszabb tartózkodás idején, munkatársunk heti egy alkalommal friss ágyneműt
húz, kitakarít és lecseréli a törölközőket. A háztartási szemét elhelyezése a birtok
területén elhelyezett szemetesekbe lehetséges. Tiszta szemeteszsákot a
konyhaszekrényben találtok.
16. Fűtés-klíma
A fűtés és a klíma használata távirányító használatával
lehetséges. Használhatjátok a fatüzelésű kályhát is. Kérjétek,
munkatársaink segítségét a begyújtásában!

17. Fizetési mód
Távozáskor a végösszeget készpénzben, átutalással, bankkártyával,
SZÉP kártyával van lehetőségetek kiegyenlíteni. A legközelebbi
bankautomata 5 km-re Vácon található.

18. Minibár
A minibárban elhelyezett termékek fogyasztása díj ellenében történik. Az aktuális
árlista a minibár tetején található.
19. Talált tárgyak
A talált tárgyakat a pénzárban lehet leadni. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű
cikkeket megsemmisítjük. A tárolható tárgyakat 3 hónapig őrizzük.
20. Tűzvédelem
Az apartman tűzvédelmi szabályzatát minden Vendég köteles betartani. Tűz
esetén a házat azonnal el kell hagyni. Poroltó készülék a birtok több pontján
található.
21. Vásárlási lehetőségek
A faluban élelmiszerbolt és gyógyszertár található
munkanapokon, szombaton 12 óráig. Helyi termelők
portékáit, ajándéktárgyakat a birtok területén található
kisboltban is tudtok vásárolni, egyeztetés után. Legközelebbi
supermarket, benzinkút 5 km-re, Vácon van.

22. Programajánlatunk
Birtokunkon állatgondozóink mellett egész nap bekapcsolódhattok
az állatok gondozásába. A fölöttünk magasodó Naszály számtalan
túralehetőséget tartogat. 5 km-re található Vác, a barokk kisváros,
nézzétek meg csodálatos építményeit, Duna-partját. A vendégházban elhelyezett
Utazik a család meseútikönyv- sorozat Irány a Dunakanyar! kötete számtalan
gyermekes programlehetőséget ajánl.
Extra programok a birtokon ( előzetes egyeztetést igényel ):

23. Dézsafürdő
A dézsafürdő fatüzelésű, felfűtése egy napot vesz igénybe. A dézsát csak és
kizárólag munkatársaink fűthetik fel, előzetes megrendelés esetén. A
dézsafürdőben gyermek, csak szülői felügyelettel tartózkodhat. Kérjük, fokozottan
figyeljetek a dézsafürdő higiéniájára, pelenkás gyermek csak úszópelenkában
tartózkodhat a dézsában. A vizet parajdi sóval gazdagítjuk, így a dézsázás után
zuhany javasolt.
24. Segélyhívás, elsősegélyhely
A birtok nyitva tartása idején elsősegély kérhető kisebb
balesetek esetén munkatársunktól. Elsősegély doboz a
pénztárban található.
Központi segélyhívó szám: 112
Váci Jávorszky Ödön Kórház: 27/620-620
Váci orvosi ügyelet: 27/306-090

25. Adatvédelem
A vendégház tulajdonosai a vendég jelenlegi, múltbeli, illetve
jövőbeni tartózkodásáról harmadik személynek, kizárólag a vendég
előzetes írásbeli engedélye alapján ad tájékoztatást. A birtok
területén fotók, videók készülhetnek, amit a tulajdonos reklámcélra
felhasználhat, ellenkező esetben a vendég lemondó nyilatkozata
szükséges.

Nagyon jó pihenést, állati élményeket kívánunk!

NTAK Szállás regisztrációs szám: EG19011258

