Tångagärdei Gyülekezeti Otthon Házirendje
Köszöntjük a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség
Gyülekezeti Otthonában!

Szeretnénk biztosítani az Ön és csoportja kellemes pihenését és elkerülni az esetleges
félreértéseket, ezért kérjük, olvassa el az alábbiakban részletezett házirendet és azt
ismertesse meg csoportjával is annak maradéktalan betartatása érdekében.
Érkezés - Távozás: Az Otthon szobáit az érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni,
és a távozás napján 12:00 óráig kell elhagyni. Az érkezés és távozás időpontját minden
esetben előzetesen a gondnokkal kell egyeztetni. Érkezéskor a gondnok adja át a
csoportvezetőnek a ház kulcsát, melyet átadási-átvételi jegyzőkönyvvel igazol.
Távozáskor a csoportvezető a gondnokkal együtt megtekinti a házat, és az említett
jegyzőkönyv aláírásával visszaveszi azt.
Az érkezéskor esedékes adminisztrációt megkönnyítendő kérjük, készüljenek
nyomtatott csoport névsorral, amelyet természetesen előzetesen e-mailben is
elküldhetnek a gondnoknak.
Kérjük, hogy figyeljenek a rendre, óvják a ház berendezéseit, és azokat ne vigyék ki a
szobákból. Kérjük, igyekezzenek a ház tisztaságát maradéktalanul megőrizni, sáros
cipővel ne lépjenek be az épületbe.
Takarítás: A házat a távozáskor megtekintett állapotban, tisztasági takarítást követően
kell visszaadni a gondnoknak. Amennyiben a takarítás nem történt meg, vagy nem
megfelelő, a takarításra 1.500, - SEK számlázunk ki.
Az általános tisztasági takarítás mellett szükséges fertőtlenítő-higiénés takarítást az
Otthon fenntartója végezteti el. Ezért külön díjat számolunk fel, 3.000, - SEK összegben.
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 csoport gyülekezeti otthoni

tartózkodása alatt bekövetkezett mindennemű kárról, - melyet akaratlanul vagy
szándékosan okozott -, jegyzőkönyv készül és azt köteles maradéktalanul megtéríteni.
Személyi sérülés, vagyoni kár esetén a segélyhívószámot, a mentőket és (amennyiben
nincs jelen) a gondnokot telefonon kell értesíteni.
Felszereltség: A ház 35 férőhelyes. A szobákban nincs ágynemű, ezért kérjük,
készüljenek ágyneművel.
A konyha felszereltsége teljes körű, így alkalmas főző és melegítőkonyhának is. A
főzéshez villanytűzhelyek állnak rendelkezésre, melyek áramfogyasztása nem kerül
külön felszámolásra. Díjmenetesen biztosítjuk a csoportok étkezéséhez szükséges
felszereltséget is (tányér, pohár, evőeszköz, stb.).
Dohányzás, tűzgyújtás: A ház teljes területén szigorúan tilos a dohányzás! A
tűzgyújtás csak a kerti kijelölt tűzgyújtó (grillező) helyen és a megfelelő tűzvédelmi
szabályok betartása mellett lehetséges!
Vízhasználat: Kérjük, hogy a csapokat feleslegesen ne folyassák, a túlzott
vízfogyasztás utólagosan megtérítésre kötelezhető.
Viselkedés, alkoholfogyasztás: A házban tilos a 18 év alattiak alkoholfogyasztása!
Kérjük a csoportvezetőket, legyenek tekintettel arra, hogy Egyházi Otthonba érkeznek,
így a házban való viselkedés méltó legyen az ott tartózkodásuk alatt annak lelkiségéhez.
Legyenek tekintettel arra, hogy a házban lelkészi hivatal és a szolgálati lakás
helyezkedik el, melyekbe tilos a belépés. Fenntartjuk a jogot, hogy ezen igény
figyelembevételével fogadjuk a vendégeinket.
Az Otthonban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Köszönettel vesszük és fogadjuk az Otthon fenntartására adott önkéntes adományaikat!
Jó pihenést, lelki feltöltődést kíván a SMAPEK vezetősége!

________________________________________________________________
Bán Ferenc gondnok elérhetőségei:
Mobil: +46 73 248 0011; E-mail: ferenc@earthling.net

