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Rendtartás 

A szabályzatban foglaltak minden vendégünkre és a strand területére belépő személy 

számára kötelező érvényű, a belépéssel elfogadja és betarja az alábbi szabályokat: 

 

1. A strand területét illetve a területen található létesítményeket, eszközöket 
és szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi 
igénybe. A vízben mindenki saját felelősségére tartózkodik! 

2. 6 éven aluli és úszni nem tudó 14 év alatti gyerekek csak szülői illetve egyéb 
felnőtt felügyelete mellett fürödhetnek! 

3. A játszótéri berendezéseket csak 14 év alatti gyermekek használhatják, 
szülői felügyelet mellett! 

4. A strand területén elhelyezett értékekért valamint a területen lévő 
eszközök, szolgáltatások és felszerelések rendeltetéstől eltérő 
használatából eredő balesetekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal! 

5. Fürdőzők és úszóeszközöket használók kötelesek ügyelni egymás testi 
épségére, azt nem veszélyeztethetik! 

6. A strandot fertőző betegek, fertőző betegségre gyanús és ittas személyek 
nem használhatják! 

7. Az illemhelyek és az öltözőfülkék térítésmentesen vehetők igénybe, a 
vendégek kötelesek azok épségét, tisztaságát óvni, azt rendeltetésszerűen 
használni! 

8. A fürdőhely határain kívül fürdeni tilos! 

9. Korlátozott látási viszonyok között, éjszaka, valamint katasztrófavédelmi 
riasztás alatt fürdeni tilos! 

10. Tilos a stégről a vízbe ugrani!  

11. A strand területén vízi járművek közlekedése tilos! 

12. A strand területén horgászni tilos! 

13. A strand területén sátrat verni tilos! 

14. A strand területén tüzet gyújtani tilos! 

15. Tilos a Vadása Strand területét és a Vadása-tó vízét bármilyen módon 
szennyezni! 

16. Tilos dohányozni a területen található épületekben, a ’Bolla Hot-Dog’ 
Strandbüfé és a játszótér 5 méteres körzetén belül! 

17. Kutyát vagy egyéb állatot a strand területére bevinni tilos! 

18. A strand építményeiben, eszközeiben és a zöld területekben okozott kárért 
a károkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik, minősített esetben 
szabálysértési eljárás indítható ellene! 


