
Püspökszentlászlói kulcsos ház Házirendje 
 
Isten hozta a Pécsi Egyházmegye püspökszentlászlói kulcsos házában. Kérjük az alábbiakban 
részletezett házirendet elolvasni, a csoporttal megismertetni és maradéktalanul betartani.  
Jó pihenést, lelki feltöltődést kívánunk!  
 
Érkezés- Távozás: A vendégházat az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a távozás 
napján 10:00 óráig kell elhagyni. Az érkezés és távozás időpontját minden esetben a gondnokkal 
(Schumann Zoltán 30/467-2377) kell egyeztetni. Érkezéskor a gondnok adja át a csoportvezetőnek 
a ház kulcsát, melyet átadási-átvételi jegyzőkönyvvel igazol. Távozáskor a csoportvezető a 
gondnokkal megtekinti a házat, leolvassa a mérőórákat, és az említett jegyzőkönyv aláírásával 
visszaveszi azt. Az érkezéskor esedékes adminisztrációt megkönnyítendő kérjük, készüljenek 
nyomtatott csoport névsorral, amelyet természetesen előzetesen e-mailben is 
elküldhetnek.  

Takarítás: A házat az távozáskor megtekintett állapotban, kitakarítva kell visszaadni a gondnoknak. 
Amennyiben a takarítás nem történt meg, vagy nem megfelelő, takarításra 10.000 Ft-ot számlázunk 
ki.  

Károkozás, felelősség: A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból 
adódó anyagi károkért vagy balesetekért. Amennyiben a tartózkodás során bármilyen károkozás 
történik, vagy bármilyen meghibásodást észlelnek, kérjük, mielőbb jelezzék a gondnok felé, hogy 
intézkedhessen. A szándékosan okozott kárról jegyzőkönyv készül, s azt a csoport köteles 
maradéktalanul megtéríteni.  
 
Személyi sérülés, vagyoni kár esetén a 112 segélyhívószámot, a mentőket (104) és (amennyiben 
nincs jelen) a gondnokot kell telefonon hívni. 
 
Felszereltség: A ház 33 férőhelyes. A szobákban ágyneműt biztosítunk. Az emeletes ágyakra csak 
cipő nélkül szabad felmászni, egyik ágyról a másikra ugrálni veszélyes, s tilos. Kérjük, igyekezzenek 
a ház tisztaságát megőrizni, sáros bakanccsal ne lépjenek be a szobákba.  
A konyha felszereltsége melegítőkonyhának megfelelő. A csoport étkezéséhez szükséges 
felszereltséget biztosítjuk. (tányér, pohár, evőeszköz, stb.)  

Dohányzás, tűzgyújtás: A ház teljes területén tilos a dohányzás. A tűzgyújtás csak kijelölt 
tűzgyújtó helyen és a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartása mellett lehetséges!  

Viselkedés, alkoholfogyasztás: A házban tilos a 18 év alattiak alkoholfogyasztása. Kérjük a 
csoportvezetőket, ügyeljenek arra, hogy a csoport a Pécsi Egyházmegye lelkiségéhez méltóan 
viselkedjen tartózkodásuk során.  

Vízhasználat: Kérjük, a csapokat feleslegesen ne folyassák, a túlzott vízfogyasztás utólagosan 
megtérítésre kötelezhető.  

Az üzemeltető az vendégházban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal! 

Kellemes időtöltést kívánunk, s ha jól érezték magukat, örülünk, ha megosztják velünk a 
vendégkönyv oldalain.  

Köszönjük! 
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