A Kollégiumban minden vendége kötelesek betartani a „Házirend” és az emberi
együttélés, a kulturált viselkedés szabályait. Kérjük kedves vendégeinket, hogy
olvassák el a szálló házirendjét, és az itt tartózkodás ideje alatt legyenek arra
tekintettel.
Apafi Mihály Református Kollégium
Házirend

Érkezés- távozás: A vendég az érkezését a szállásadónak fél-egy órával az érkezés
előtt köteles telefonon jelezni a következő telefonszámok valamelyikén: 0040 735
402002, 0040 735 402004.
A szobák az érkezés napján 14 órától foglalhatók el, kérjük kedves vendégeinket,
a szobákat elutazás napján 10 óráig elhagyni szíveskedjenek. Ettől az órarendtől
eltérni csak közös megegyezéssel lehet. A rendkívüli ki vagy bejelentkezésért a
szállásadó pótdíjat számolhat fel.
Háziállat: semmilyen körülmények között nem fogadunk.
Dohányzás: Kizárólag az első emeleti teraszon és épületen kívül a kijelölt helyen
lehetséges, a szobákban és az épület többi részében tilos. Amennyiben a
vendég a kijelölt helyeken kívül, engedély nélkül dohányzik pótdíj
megfizetésére kötelezhető, melynek értéke 100 RON!
A HÁZIREND a szállóban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.
A szálláshelyen 22.00 óra után hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni
szigorúan tilos.
Kérjük a szálláshely épületeit, eszközeit rendeltetésszerűen használni, a tűz- és
baleset-védelmi szabályokat betartani.
A szállás területén okozott kárt, mely nem rendeltetésszerű használatból vagy
rongálásból származik, a károkozó vagy annak törvényes képviselője köteles
megtéríteni.
A szálláshelyen további vendégeket a szállásadó tudta nélkül elhelyezni tilos,
amennyibe erre sor kerül a szálláshelyről a vendég azonnal kizárható és pótdíjra
kötelezhető.

Kérjük, hogy a kollégium felszerelési tárgyait ne vigyék ki az épületből!
Biztonsági okokból a szobákban elhelyezett elektromos készülékeken kívül egyéb
elektromos eszközt működtetni tilos!
A szobák elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására fokozottan ügyeljenek.
A talált tárgyakat kérjük leadni a házmesternek. A szálláshely területére behozott
személyes értéktárgyakért (pl. ékszer) felelősséget nem vállalunk.
Balesetről, a berendezés technikai meghibásodásról vagy egyéb rendkívüli
eseményről a gondnokot azonnal tájékoztatni kell!
Távozásnál a vendég hibátlan és hiánytalan állapotban adja át a berendezést
(ide tartozik az ágyneműt és törülköző is), és leadja a kulcsot a gondnoknak.
Ellenkező esetben a vendég kártérítésre kötelezhető.
A kulcs elvesztése esetén a vendég pótdíj kifizetésére köteles, melynek értéke
100 RON!

A szállóból kizárható az a személy, aki:
- bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el
- saját vagy más testi épségét veszélyezteti
- 22.00 és 6.00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarja.

Szíves megértésüket kérve, kellemes ittlétet kívánunk!

Tisztelettel,
Az Apafi Mihály Református Kollégium munkaközössége

