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BIZTONSÁGTECHNIKAI NYILATKOZAT 
 
 

 

Jelentkezésemmel elismerem, hogy teljes felelősséget vállalok a csapatom által okozott 
balesetért, tűzesetért, kárért.  

Rendelkezek a helyi sajátosságok ismeretével (helyszín, szállítási és közlekedési útvonal, 
elsősegélynyújtó hely) és azokat megfelelőnek találom.  

Ismerem a rendezvényre vonatkozó tűz-és munkavédelmi előírásokat és az abban 
foglaltakat elfogadom, illetve betartom/betartatom, továbbá a helyszínre (Partfürdő) 
vonatkozó házirendet – lásd lentebb – elfogadom. 

 

A fent leírtakon kívül a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet előírásainak betartása 

minden résztvevő számára kötelező. 

HÁZIREND (Partfürdő) 

A házirend minden dolgozóra, strandot igénybe vevő vendégre, a strand 
területére belépőkre, a strandon tartózkodóra egyaránt kötelező! 

 
A strandon a mindenkori megállapított nyitvatartási időben lehet tartózkodni és fürödni. Ettől 
eltérő utasítást csak az igazgató engedélyezhet. 
 

1. Kapunyitás és zárás a mindenkori nyitva tartási időben történik.  

2. A rendezvény kezdete és vége: szeptember 03. szombat 06:00 – 20:00  
3. A házirend az egész Szabad strand területre vonatkozik. 
4. A tisztaságra mindenki köteles felügyelni. Szemetet szétdobálni, a vizet beszennyezni 

szigorúan Tilos! Szemetet a kijelölt hulladékgyűjtőkbe helyezzék el! 
5. A strand közvetlen területére állatot behozni Tilos (az őrkutyák ez alól kivételt 

képeznek)! 
6. Fával tüzelni szigorúan TILOS!  
7. A Szabad strandot mindenki saját felelősségére veheti igénybe. 
8. Szolgáltatásaink ingyen vehetők igénybe, kivéve kölcsönzés, vásárlás stb. Kölcsönözni 

kizárólag szárazföldi sporteszközöket lehetséges. 
9. Be nem gyógyult sebbel, fertőző vagy undort keltő betegségben szenvedő személyek 

a közös strandot nem látogathatják. 
10. A Szabad strandot gyermekek csak kísérővel látogathatják. 
11. Üveget, törékeny tárgyat, a szabad strandra bevinni tilos. Tilos rádiót, magnót, CD-t 

úgy hallgatni, hogy az másokat zavarjon. 
12.  A strandon fürdőruha használata kötelező! 
13. Mások testi épségét veszélyeztető társasjátékot játszani tilos. 
14. Az úszni nem tudók csak a kijelölt helyeken, sekély vízben fürödhetnek. 

 

Bérlő vállalja, hogy a fenti rendezvény alkalmával az általa bérelt terület egészét az 

eredeti állapotában adja vissza a Bérbeadó részére legkésőbb 2022. szeptember 04. 

(vasárnap) 0900 óráig. Bérlő vállalja, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott 

időpont után használni kívánja a területet, vagy a fenti időpontot követően bármilyen 

eszközt (sátor, stb.) a helyszínen hagy, úgy Bérbeadó 25.000 + ÁFA/megkezdett óra 

díjazással számlázza ki felé, melyet Bérlő átutalással egyenlít ki Bérbeadó felé. 


