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Kikötői Házirend 2019
A Peninsula Resort Zrt. üzemeltetésében álló Tihany Yacht Club kikötő (továbbiakban: Kikötő)
területét és szolgáltatásait minden Bérlő és Vendég, aki a Kikötő területére lép, a jelen házirendben
foglaltaknak megfelelően veheti igénybe.

1.

A Kikötő bejáratánál portaszolgálat felügyeli a Kikötő területére való be- és kilépést. A
be- és kilépés kizárólag belépőkártya használatával és/vagy engedéllyel történhet.
a) A Kikötő területére az utca felől belépni csak érvényes belépőkártyával, vagy a portás
engedélyével szabad. A portásnak joga van megkérdezni a látogatás célját (hajónév,
családtag, étterem, munkavégzés). A portásnak jogában áll a belépést megtagadni.
b) A víz felől érkezőknek a kikötést követően a kikötői irodában vagy munkaidőn kívül
a portásnál kell jelentkezni és a szükséges adminisztrációt elvégezni.

2.

Vendéget a Bérlő csak akkor fogadhat, ha ő maga vagy közvetlen családtagja is
személyesen jelen van a Kikötőben, Vendégét a portán fogadja. A portás nem
kötelezhető arra, hogy belépőkártyával és/vagy engedéllyel nem rendelkező személyt
beengedjen. A Vendég gépkocsival nem állhat be a kikötő területére.

3.

Bérlő a vendégeiért, hozzátartozóiért, családjáért, legénységéért felelősséggel tartozik,
amennyiben fentiek a Kikötő területén kárt okoznak, a kár megtérítésére a Bérlő
kötelezhető.

4.

Bárki, aki a Kikötőben tartózkodik, köteles a kikötői Házirendet betartani. Aki a
Házirendet megszegi, a Kikötőből kiutasítható.

5.

A Kikötő üzemeltetője a változás jogát fenntartja, az aktuális, érvényben lévő
Házirendet a Kikötő üzemeltetője a Kikötő hirdetőtábláján helyezi el.

6.

Bérlő csak az általa bérelt kikötőhelyre állhat be hajójával. Amennyiben akár
ideiglenesen ettől eltérő hajóhelyen kíván parkolni, a helymódosítás előtt a bérleti
szerződést módosítani szükséges.

7.

A Kikötőben a személyek és a tárgyak biztonsága érdekében kamerás megfigyelő
rendszer működik, amely a felvételeket tárolja a jogszabályban meghatározott
adatvédelmi előírások betartásával.
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8.

A Kikötő területén lévő közösségi kiszolgáló helyiségeket (mosdó, mosogató,
rendezvény terem, stb.) csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni és azokat
mindenki köteles tisztán, rendezetten hátrahagyni.

9.

A Kikötő közös helyiségeit, különösen a fürdőhelyiségeket minden Bérlő és Vendég
annak maximális tisztán tartásával használhatja.

10.

Parkolás kizárólag a kijelölt parkolóhelyeken engedélyezett. A szabálytalanul parkoló
gépkocsi vagy motor tulajdonosának a belépőkártyáját határozatlan időre töröljük.

11.

A Kikötőben kutyát csak pórázon szabad tartani. A kutya tulajdonosa a kutyatartás
elvárt szabályait betartja, a kutyapiszkot összegyűjti. Kutyát a mosdóhelyiségben, a
fürdőhelyen és az úszóstégen fürdetni tilos.

12.

Ételhulladék, szemét csak a hulladékgyűjtő helyeken helyezhető el.

13.

Szennyvíz ürítése a Balatonba tilos.

14.

Vízi járművek üzemanyaggal való feltöltése, olajcsere, vagy olajos fenékvíz eltávolítása
a biztonsági előírások betartása mellett végezhető el úgy, hogy a Kikötő szárazföldi,
valamint vízi területe szennyeződést ne szenvedjen.

15.

A nemdohányzók védelméről szóló törvény alapján a Kikötő területén dohányozni csak
a táblával kijelölt helyeken szabad. Kérjük, hogy a cigarettacsikkeket az erre kijelölt
csikktartókban helyezzék el.

16.

A Kikötő által rendezett versenyek esetén a Kikötő területének használatáról a
kikötővezető tájékoztatót helyez el a Kikötő hirdetőtábláján.

17.

Különös események esetén a Kikötő vezetője ideiglenes gépjármű behajtási tilalmat,
illetve korlátozást rendelhet el (nemzetközi verseny, kiállítás, a parkolási terület
telítettsége, stb).

18.

A Kikötőben fürdeni csak az erre kijelölt fürdőterületen lehet.

19.

A Bérlő, valamint Vendégei számára fokozottan ügyelniük kell arra, hogy ne zavarják a
fürdőzők pihenését, nyugalmát.

20.

A Kikötő területén, 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérővel és felügyeletével,
annak felelőssége mellett tartózkodhat.

21.

14 éves kor alatti gyermekek a strandot csak felnőtt felügyelettel használhatják.
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22.

A téli tárolásra vállalt vízi járművekhez tartozó eszközök (tároló állványok, bakok, és
utánfutók) mozgatását a Kikötő alkalmazottai végzik.

23.

A vízi járművek vízre tétele és kiemelése a kikötővezetővel való egyeztetést és
szerződéskötést követően a kikötőmesterek feladata a tulajdonos feltételes
közreműködésével.

24.

A téli tárolás ideje alatt a vízi járművek felügyeletét a Kikötő alkalmazottai látják el.

25.

A kikötői alap bérleti díj nem tartalmazza a bérvitorláztatás lehetőségét, az ilyen
tevékenység csak az árlistában meghatározott térítés ellenében, a létesítményvezetővel
történt egyeztetést követően lehetséges.

26.

A vendégek kötelesek a személyzet által adott és a figyelmeztető táblákon is feltüntetett
utasításokat maradéktalanul betartani.

A Kikötő vezetősége bízik abban, hogy jelen szabályozást Bérlőink és Vendégeink egy olyan
iránymutatásnak, amelynek célja az, hogy mindenki jól megtervezett szabadidejét a Kikötő
területén nyugodtan és kényelmesen, vagy inkább sportosan és megerőltetően, a lehető
legnagyobb örömmel töltse el.
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