Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nyugati Kapu Látogatóközpont
Bábakalács Erdei Iskola

HÁZIREND
Annak érdekében, hogy jól érezzék magukat és pihenésük
zavartalan lehessen, kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat!

1. A házirend minden szálló vendégre érvényes, melyet a beköltözése alkalmával
tudomásul vesz és elfogad.
2. A csoport- és táborvezető felelős a csoport tagjainak biztonságáért, magatartásáért,
a házirend betartásáért. Ennek érdekében kérjük a házirend ismertetését a
csoport minden tagjával a megérkezést követően.
3. Vendégeink a szálláshelyre ténylegesen lefoglalt és kifizetett létszámon felül más
személyt nem fogadhatnak.
4. A Bábakalács Erdei iskola szálláshelyét 14 óra és 18 óra között lehet elfoglalni,
távozáskor a szobákat 10 óráig kell elhagyni.
5. A csoport érkezésekor a csoportvezetőnek ki kell töltenie a vendégbejelentőt. A
csoport a bejelentő aláírása és a recepción történő leadása után foglalhatja el
szálláshelyét.
6. Távozás előtt a csoportvezető a recepciósnak adja át az erdei iskola kulcsait, majd
közösen ellenőrzik a szálláshelyet és a közös helyiségeket, hogy a szállást eredeti
állapotban hagyják maguk után.
7. A szobákban váltócipő (papucs) használatát kérjük, az utcai cipőt kérjük az alsó
szinten hagyni.
8. Érkezéskor az ágyneműhuzatot megkapják, távozáskor kérjük
ágyneműhuzatot lehúzva egyszerre visszaadni.
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9. Kérjük, hogy a szobákban tartson rendet, tisztaságot!
10. A szemetet az erre a célra kijelölt tárolókba, szelektíven kérjük gyűjteni.

használt

11. Kérjük, távozás előtt szíveskedjenek a konyhában a használt edényeket
elmosogatni.
12. Háziállatot az épületbe és a Bábakalács Erdei Iskola udvarára bevinni tilos.
13. Az épületben, a helyiségekben és berendezési- és felszerelési tárgyakban okozott
kárért a károkozó anyagi felelősséggel tartozik. Az esetleges rongálásról,
rendkívüli eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni.
14. Az épületet és annak helyiségeit rendeltetésszerűen kell használni. Az ágyneműt,
takarókat és egyéb berendezési tárgyakat az épületből kivinni tilos.
15. Az épületen kívüli tartózkodás során az ablakokat, az épületet zárni kell és
ellenőrizzék a villany, a víz elzárását. Az épület kulcsaiért a csoportvezetők
felelnek.
16. Az erdei iskola, szabványos tűzjelző rendszerrel van felszerelve. Téves riasztás
esetén a kivonulás költsége 20.000 Ft + Áfa, melyet jelen házirendünk alapján a
téves riasztást előidéző személy, vagy csoport részére tovább hárítunk.
17. Az erdei iskolában résztvevő tanulók pénzéért, értéktárgyaiért a BNP Igazgatóság
felelősséget nem vállal.
18. A látogatóközpont területén az erdei iskolában résztvevő tanulók dohányzása és
szeszes ital fogyasztása tilos. A felnőttek csak a kijelölt dohányzó helyen
dohányozhatnak.
19. Az erdei iskolában résztvevőknek a védett területeken és azon kívül a természetet
és környezetet példamutatóan óvó magatartást kell tanúsítani.

