Színészház házirend
1.) A Csokonai Színház által üzemeltetett Színészházban lévő lakásokba beköltözni és a lakást
használni, kizárólag érvényes bérleti szerződés birtokában, illetve hiánytalanul kitöltött
vendégbejelentő lap kitöltése és leadása után lehet.
2.) Az állandó lakók és a szálló vendégek látogatót fogadhatnak, de életvitelszerűen a
lakásban csak a bejelentett személyek tartózkodhatnak. A kapu és a szoba kulcsai a látogatók
számára át nem adhatók.
3.) A lépcsőház bejárati ajtaját - a ház biztonsága érdekében - állandóan zárva kell tartani. A
lépcsőház bejárati ajtaja elektromos kapukulccsal működik, mely a kulcsokhoz jár. Az
elektromos kapukulcs elvesztése esetén a pótlás költsége a lakót terheli.
4.) A hatályos jogszabályok betartása, illetve a tűzesetek elkerülése, esetleges továbbterjedése
érdekében a dohányzás a szobákban és a lépcsőházban (folyosók, közlekedők, közös
helyiségek stb.) szigorúan tilos. A folyosókon, a lépcsőfordulókban és az előtérben
tűzvédelmi okokból semmilyen tárgy nem tárolható.
5.) A Színészház által biztosított és a saját tulajdonú elektromos berendezéseket fokozott
óvatossággal és körültekintéssel kell használni.
6.) Bármilyen eszköz vagy berendezés meghibásodása, üzemzavara esetén a recepciót kell
értesíteni.
7.) A többi lakó nyugalmát zavaró zajkeltéstől – napszaktól függetlenül – tartózkodni
szükséges.
8.) Háziállat tartása – maximum öleb méretig - kizárólag az üzemeltetővel történő előzetes
egyeztetést követően engedélyezett. Szállóvendégek esetében a házi kedvenc itt
tartózkodásának díja van, ami a kijelentkezés végén takarítási felár formájában fizetendő.
9.) A szobák és a közös helyiségek berendezéseit és felszereléseit a jó gazda módján és
rendeltetésszerűen kell használni. A rendeltetésellenes használatból és az esetleges
hiányokból eredő károkért a lakó tartozik felelősséggel.
10.) A szobákban elhelyezett tárgyakat, berendezéseket másik helyiségbe vagy másik szobába
átvinni csak a recepciós előzetes egyetértésével lehet.
11.) A lakók és a vendégek közös érdeke a tiszta és rendezett élettér fenntartása, ezért a
lépcsőház, a folyosók és a közös helyiségek tisztaságának megőrzése minden lakó és vendég
részéről elvárás.
12.) A szállóvendégek részére felszámított szobaár egy végtakarítást, illetve egy hétnél
hosszabb egybefüggő tartózkodás után heti egy takarítást foglal magában. Igény esetén
időközi takarítást és/vagy ágynemű cserét külön térítés ellenében biztosítunk.

