HÁZIREND
Kedves Vendégeink!
Örömmel üdvözöljük a Budapesti Campus szállásán!
A problémamentes és nyugodt pihenés érdekében kérjük, tartsák be a kollégium használati rendjét!
1)

Érkezéskor a szobákat 14 órától lehet elfoglalni, távozási napon legkésőbb 10 óráig kérjük elhagyni. Ettől eltérő
időpontokat előzetesen egyeztetni kell.

2)

A szobakulcsot / beléptető kártyát portai regisztráció után lehet felvenni, amelyhez a bejelentő lap pontos kitöltése
szükséges.

3)

Szállásunkon elszállásolt 18 év feletti vendég idegenforgalmi adót köteles fizetni, melynek mértéke a szállásdíj 4%a.

4)

A szobákban csak a portán regisztrált vendégek tartózkodhatnak, kérjük, látogatóikat a Budapesti Campus földszinti
aulában szíveskedjenek fogadni.

5)

Állatokat a szálláshelyre behozni tilos.

6)

Kérjük vendégeinket, ügyeljenek a tisztaságra, az épület berendezési és felszerelési tárgyainak rendeltetésszerű
használatára!

7)

A vendég teljes kártérítési felelősséggel veszi át a szálláshelyet, azaz bármilyen —neki jogosan felróható okból —a
szálláshelyet ért károsodás elhárításának, a hiányok pótlásának teljes költsége a vendéget terheli.

8)

Ha a szállás területén valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében
kérjük, szíveskedjenek azt a portán haladéktalanul jelezni!

9)

Amennyiben ágynemű és/vagy törölközőcserét kérnek, azt a zuhanytálcába való dobással kérjük jelezni.

10) Berendezési tárgyakat és textíliákat (pl.: plédet, törölközőt, stb.) a szállásról kivinni nem lehet!
11) Biztonsági okokból a fürdőszobában lévő konnektor csak a villany felkapcsolása után működik.
12) A szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, kávéfőzőt, vízmelegítőt, vasalót és egyéb elektromos
készüléket üzemeltetni tilos.
13) Tűz esetén a menekülési útvonalat a falon elhelyezett irányfény jelzi.
14) A menekülési útvonalakon, folyosókon akadályozó tárgyakat elhelyezni tilos!
15) A szobák tűzjelző készülékkel vannak felszerelve, kérjük, csak az udvaron kijelölt helyen dohányozzanak a
környezet tisztaságának megőrzése mellett!
16) Egymás tiszteletben tartása érdekében 22 óra és 6 óra között hangos tevékenységgel ne zavarják a pihenni vágyókat!
17) A szállás területe kamerával védett.
18) A szobákban hagyott személyes holmikért a szállásadó nem vállal felelősséget.
19) Kérjük vendégeinket, hogy amikor elhagyják szálláshelyüket, csukják be az ablakot.
20) Kulcsot az épületből kivinni nem lehet, azt minden esetben a portán kell leadni.
21) A szálláson értékmegőrzésre nincs lehetőség, elveszett tárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni. A talált tárgyakat
a portán kérjük leadni.
22) A vendégek saját felelősségükre tartózkodnak a szállás területén. Nem vállalunk felelősséget a Budapesti Campus
területén a vendég önhibájából történt balesetekért.
23) Az orvosi és sürgősségi ellátás telefonszáma, valamint a közérdekű telefonszámok jegyzéke a földszinti hirdető
táblán megtalálható.
24) Elsősegély felszerelés szükség esetén a portán kérhető.
25) A szálláshellyel kapcsolatos probléma esetén a Budapesti Campus portájára lehet fordulni, akik értesítik az illetékest.
Jó pihenést, kellemes időtöltés kívánunk
AVKF Budapesti Campus

