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Rendezvényházunk (2100 Gödöllő, Öreghegyi u. 5/a) helyiségeiben és a hozzá tartozó területen kizárólag a
bérleti szerződésben megjelölt létszámú vendég  tartózkodhat.

A  Rendezvényház  területére  szigorúan  tilos  behozni:  gáz-  vagy  paprikaspray,  zsebkés,  sokkoló,
vipera,  baseballütő,  üvegpohár,  boxer,  engedélyhez  kötött,  vagy  nem  kötött  önvédelmi  eszköz,
valamint bármely olyan tárgy, eszköz, amely mások életét, egészségét, testi épségét veszélyeztesse,
vagy  sértse.  Szigorúan  tilos  behozni  bármilyen  fokozottan  gyúlékony  anyagot  és  pirotechnikai
eszközt, valamint mindennemű szúró, vágó, fegyvernek minősülő tárgyat, mellyel sérülés okozható.
Szigorúan  tilos  bármilyen  formában  kábítószernek-  és  egyéb  tiltott  szernek  minősülő  anyagot
behozni, birtokolni. A Bérbeadó, valamint a Bérbeadó érdekkörébe tartozó személyek jogosultak bármely,
általuk veszélyesnek ítélt eszközt és tárgyat elkobozni és azokat  az illetékes hatóságoknak átadni.

A Rendezvényház területén 18 éven aluli személy csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

Az  ingatlanon  belül  kizárólag  a  beépített  és  hangerejében korlátozott  hangfalak  használhatóak,  idegen
hanghordozók, saját extra hangfalak behozatala kizárólag előzetes megbeszélést követően engedélyezett.
A  TERASZRA/UDVARRA  HANGFALAK/HANGSZÓRÓK  KIHELYEZÉSE  szigorúan  TILOS.  A  ház
lakó/pihenő  övezetben  fekszik,  ezért  a  hatályos  szabályozásnak  megfelelően  22.00  óra  után  a  zene
hangerejét kérjük halkabbra venni, az ajtókat/ablakokat az utcafront felől behúzni, kizárólag a házon belül
szólhat a zene. Amennyiben a hangerő átlépi a megengedett határt, kétszeri felszólítás után a házigazdának
joga van a zeneszolgáltatást megszüntetni és az áramot kikapcsolni. Amennyiben hangoskodás, rendbontás
miatt rendőri intézkedés történik, ennek következményei a bérlőt terhelik.

A  medencét  mindenki  saját  felelősségére  használhatja.  A  medencébe  bármit  bedobálni,  ételt/italt
fogyasztani,  üvegpoharat  a  medence  közelében  használni  tilos.  A  medence  mélysége  150  cm.  A
medencéket  és  a  szaunát  ittas  állapotban  tilos  használni.  A  medence  és  a  jakuzzi  használata  előtt  a
zuhanyzás  KÖTELEZŐ.  A  medencék  vizének  szennyezése  esetén  a  Bérlő  köteles  a  vízcserével
kapcsolatos  költségeket  megtéríteni,  amelynek  összege  a  jakuzzi  esetében  150.000  Ft,  a
nagymedence esetében 350.000 Ft. Amennyiben a medencék vizének szennyezése miatt a következő
napon nem lehet a házat bérbeadni,  a kieső bérleti díj összege a Bérlőt terheli. 

A szerződésben szereplő bérleti díj tartalmazza az alaptakarítás költségét, azonban maradandó, nehezen
eltávolítható extrém étel, ital, emberi nyomok után extra takarítási díjat számítunk fel.

A  Bérbeadónak  joga  van  ellenőrizni  az  ingatlanban  tartózkodók  létszámát.  Nem  megfelelő,  másokat
sértő/veszélyeztető  viselkedés esetén  a  Bérbeadónak jogában áll  a  hatóság bevonásával  a  rendbontót
elvezettetni  és  a  ház többi  lakóját  távozásra  szólítani,  valamint  az ingatlant  lezárni.  Ebben az esetben
semminemű visszatérítési kötelezettség a Bérbeadót nem terheli. A Rendezvényház területén bekövetkezett
balesetekért, anyagi károkért, a Bérbeadó felelősséget nem vállal. Bérbeadó kizárja a felelősséget minden
olyan kárért,  amelyet a Bérlők, valamint a Bérlők érdekkörébe tartozó személyek  harmadik személynek
okoznak.

A  Rendezvényház  területén  kizárólag  szabadtéren,  erre  kijelölt  helyen  engedélyezett  a  dohányzás.  A
cigarettacsikkeket  a  hamutartóba  kérjük  dobálni,  a  szemetet  a  hulladékgyűjtőben  kérjük  elhelyezni.  A
rendezvény után  a szemetet kérjük összegyűjteni (hulladékgyűjtő zsákot biztosítunk).

A medencetérben kérjük mellőzzék az üveg, fajansz, cserép, porcelán poharak és tányérok használatát. Ital
és ételfogyasztás elsősorban eldobható pohárban, tányérban, és evőeszközzel történjen. A házban található
konyhai eszközöket, poharakat használat után kérjük elmosni. 

A  Rendezvényház  területére  háziállat  nem  hozható.  A  ház  bérbeadásakor  min.  100.000,-Ft  kaució
fizetendő, amely káresemény mentes rendezvényt követően az átadó részére visszajár. Kiköltözéskor az
átadott  törölközőkről,  konyhai  eszközökről,  bútorokról  leltár  készül.  Hiány,  károkozás  esetén  a  Bérlő
garanciát vállal az okozott károk teljes mértékű megtérítésére amennyiben a kaució összege ezt nem fedezi.

Az ingatlan elfoglalható 14.00-tól, a távozás napján a ház átadása 10.00 óráig (korábbi érkezés, későbbi
távozás előzetes egyeztetéssel lehetséges) 

Kérjük a házirend szíves tudomásul vételét és betartását!

Kellemes időtöltés kívánunk !


