Leányfalu Termálfürdő
HÁZIREND
Üzemeltető: Leányfalu Termálfürdő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Fürdő címe: Leányfalu, Móricz Zsigmond utca 142.

Nyitvatartás: minden nap 06 – 19 óráig (pénztár 6:00 – 18:00-ig)
Éjszakai fürdőzés: péntek, szombat 20 – 24 óráig (pénztár 20:00 – 22:30)

Tisztelt Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az alább részletezett házirendet a szolgáltatás igénybevételekor
(a fürdő területére történő belépéskor) kötelesek betartani. A szolgáltatás díjának megfizetésével
(belépőjegy, vagy bérlet megvásárlásával) vendégeink elfogadják a házirend tartalmát és
kötelezettséget vállalnak annak betartására. A házirendben foglaltak megszegése esetén a Leányfalu
Termálfürdő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Leányfalu
Termálfürdő Kft.) semmilyen felelősséget nem vállal, de az esetlegesen okozott kár megtérítése iránt
igénnyel léphet fel.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A Leányfalu Termálfürdő Kft. létesítményeit mindenki csak saját felelősségére használhatja.
2. A Leányfalu Termálfürdő Kft. szolgáltatásait az alábbiak alapján vehetik igénybe:
A fürdő területére nem léphet be és a szolgáltatásokat nem veheti igénybe:


a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri (pl. hányás, hasmenés) és bőrbetegségben
szenvedő beteg, illetve légúti tüneteket mutató személy. Amennyiben az előbbi tünetekkel
járó megbetegedésen esett át, legalább egy hétig ne menjen fürdőbe.



a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros
elváltozással járó betegségben szenvedő személy,



az ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.



A fürdő területére állat – az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges
kutyát és a vakvezető kutyát kivéve – nem vihető be, illetve állat ott nem tartható.

3. A Leányfalu Termálfürdő Kft. területére belépni csak érvényes belépővel (jegy vagy bérlet),
illetve belépési engedéllyel lehet. A Leányfalu Termálfürdő Kft. alkalmazottai, illetve a területen
működő biztonsági szolgálat bármikor jogosult a szolgáltatás igénybevételének jogosságát
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ellenőrizni. Az ellenőrzés során kötelező bemutatni a belépő megváltását igazoló számlát,
nyugtát, belépési engedélyt.
4. Belépőjegy és bérlet kiadására csak a pénztár jogosult.
Az érvényben lévő árakról, szolgáltatási díjakról és a nyitvatartás rendjéről a pénztárnál
elhelyezett tábla, árlista, valamint a fürdő hivatalos weboldala (www.leanyfurdo.hu) ad
tájékoztatást. A pénztár a fürdő zárása előtt egy órával, 18:00 órakor, a péntek illetve szombat
éjszakai fürdőzés alkalmával pedig 22:30-kor bezár.
5. A bérlettel érkezők a beléptető kapun elhelyezett leolvasón tudják érvényesíteni bérletüket.
A bérletek az érvényességük dátumáig, a bérlet típusa szerinti napi egy vagy több belépésre
jogosítanak.
6. Kedvezményes belépő vásárlása esetén a pénztáros köteles a kedvezmény jogalapját igazoló
dokumentumot (lakcímkártya, személyi igazolvány, nyugdíjas igazolvány, NOE kártya, stb.)
betekintésre elkérni. Amennyiben a kedvezményt igénylő nem rendelkezik a kedvezmény
jogalapjául szolgáló dokumentummal, úgy a kedvezmény igénybevételére nem jogosult.
7. Csoportos (20 fő feletti) belépés esetén a kedvezmény mértéke 10 %.
Csoportosan érkezőktől (20 fő felett) kérjük, hogy előzetesen a fürdő telefonszámán
jelentkezzenek be.
8. Kísérőként érkező személyek is kötelesek jegyet - úgynevezett kísérőjegyet - vásárolni a
pénztárban. Kísérőjegyet csak úszásoktatáson résztvevő gyerek kísérésére, illetve
sportrendezvény alkalmával nézőknek adunk. Kísérőjegy a fürdőszolgáltatások igénybevételére
nem jogosít fel.
9. A belépőjegy csak a váltás napján érvényes és egyszeri belépésre jogosít, a fürdő nyitvatartási
ideje alatt. A fürdő elhagyása után az újra belépés csak ismételt belépőjegy váltásával történhet.
A bérletek a bérlet típusa szerinti belépésre jogosítanak fel. Bérlet esetében az ismételt belépés a
bérlet típusától függően történik.
10. A szolgáltatások igénybevételét (a belépést is) érkezési sorrendben kell biztosítani. Egyes
esetekben a fürdő ügyeletes vezetője kivételt tehet (pl.: mozgáskorlátozottak, várandós anyák,
babakocsival érkezők, csoportok, bérlettel rendelkezők, szerződéses partnerek esetében).
11. Belépőjeggyel és bérlettel vagy belépési engedéllyel nem rendelkező vendégek azonnali

távozásra szólíthatók fel, vagy az érvényes felnőtt belépőjegy kétszeresének megfelelő értékű
pótjegy megváltására kötelezhetők.
12. A kiadott jegyek nem válthatók vissza. Elővételi lehetőség kizárólag a bérletekre érvényes.
13. 4 éves kor alatt a belépés díjtalan. 4 -14 éves kor között csak felnőtt kíséretével
gyermekjegy/bérlet váltható. 14 és 18 éves kor között diákjegy/bérlet váltható. Minden 18 éven
felüli vendég, ha vonalkódos diákigazolvánnyal nem rendelkezik, felnőtt belépőt (bérletet, illetve
nyugdíjas jegyet/ bérletet) köteles váltani.
14. A 6 éven aluli és az úszni nem tudó 14 év alatti gyermek kizárólag felnőtt (pl. szülő,
csoportkísérő, pedagógus, oktató stb.) felügyelete mellett és felelősségére léphet be a fürdő
területére és veheti igénybe a fürdő szolgáltatásait, fürdőmedencéit.
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15. Kerékpárral érkező vendégeink részére a kerékpárok tárolása kerékpárjegy megváltása ellenében
a fürdő területén lehetséges. Kerékpáronként egy jegy váltása kötelező, gyerekkerékpárra (20 ”
alatti gyerekkerékpár) díjat nem számolunk fel. A kerékpárjegy kizárólag a megváltás napjára
érvényes. A fürdő területén belül elhelyezett kerékpárokat az arra kijelölt helyen kell tárolni és
mechanikai védelemmel (lakat, zár) ellátva rögzíteni. Kerékpárokat a fürdő épülete előtt is lehet
tárolni, ez díjmentes. Mind a fürdő területén, mind a fürdő épület előtt tárolt kerékpárokért a
fürdő felelősséget nem vállal.
16. A fürdő hivatalos helyiségeibe* még érvényes belépővel sem lehet belépni, ott kizárólag az
intézmény arra felhatalmazott dolgozói, illetve a fürdő vezetősége által felhatalmazott személyek
tartózkodhatnak.
* Hivatalos helyiségek: pénztár, értékmegőrző, irodák, raktárak, gépház és gépészeti
berendezések védett területe, a strand területén az öltözők ruhatároló része.
II. MEDENCÉK ÉS A FÜRDŐ TERÜLETÉNEK HASZNÁLATA
Az egyes medencék használatának módjára a medenceterek környezetében található információs
táblákon hívjuk fel a figyelmüket. A strand- és az élménymedencében működő élményelemek
beindításának és leállításának időpontjáról a medencéknél szolgálatban levő uszodamesterek adnak
tájékoztatást.
1.

Az egyes medencék használatakor az alábbi szabályok vonatkoznak a fürdővendégekre:
a. Úszómedence használata
- tilos az oldalról ugrálás, a medencébe ugrani csak a kijelölt helyről megengedett
- a medence mély vizű (2,2 méter), kizárólag csak úszni tudók használhatják
- a medencében segédeszközökkel (úszógumi, karúszó) bent tartózkodni nem megengedett
- a medencében labdázni tilos
- a medencébe balesetet okozó tárgyakat bevinni és ott használni tilos
- a sávelválasztó köteleken tartózkodni tilos
- a medencében mások testi épségére vigyázva úszótalpat lehet használni, búváruszony
használata nem megengedett,
- az egyes sávokban kötelező az úszásirány tartása (jobbra tartás)
b. Strandmedence használata
- úszni nem tudók a medence mélyvizes részét ne használják, a mélyvíz határt (1,35 méter),
táblával jelezzük a medence oldalán
- a medencébe oldalról ugrálni tilos
- a medencébe be- és kimenetelkor a medence lépcsőjét és létráit használják
c. Gyerekmedence használata
- a gyerekmedencét 0-10 éves korig lehet használni a gyermeket kísérő felnőtt felügyelete
és felelőssége mellett
- nem szobatiszta gyerekek csak úszópelenkában használhatják a medencét
- a medencébe felnőtt kizárólag abban az esetben léphet be (térdig), illetve tartózkodhat ott,
amennyiben és ameddig ez feltétlenül szükséges (pl. bent tartózkodó gyermekhez baleset
megelőzése céljából). A gyermekek részére fenntartott medencében a felnőttek fürdőzése
minden formában tilos
- a gyerekmedencében elhelyezett csúszdát csak saját felelősségre lehet használni, betartva
a következő szabályokat:
 a csúszdát csak 3 -10 éves korú gyerekek használhatják
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 álló, guggoló, fejjel lefelé, hason történő testhelyzetben lecsúszni szigorúan tilos,
 csoportos csúszás tilos, egy pályát egy időben csak egy gyermek használhat
 csúszást akkor lehet megkezdeni, ha az előtte csúszó elhagyta a csúszda környezetét,
azaz az összeütközés lehetősége nem áll fenn,
 csúszdára visszafelé nem szabad felmászni
d. Gyógyvizes (ülő) medence használata
- a gyógyvizes medence vize a ”Leányfalui gyógyvíz”, a gyógyvíz összetételével és
hatásaival kapcsolatos információkat a fürdő előcsarnokában elhelyezett táblán
találhatják
- a medence használata ellenjavallt:
 szív-, keringési- és légzési elégtelenség,
 inkontinencia,
 rosszindulatú daganatos és akut gyulladásos betegségek,
 tuberkulózis,
 trombózis, súlyos visszérbetegség,
 fertőző megbetegedések, fertőző bőrbetegségek
 terhesség esetén
- egyéb betegség esetén a medence használata előtt kérje kezelőorvosa véleményét
- kérjük, ne bukjon víz alá, a gyógymedencék úszásra, búvárkodásra nem alkalmasak
- 14 éven aluli gyermekek a gyógymedencét csak orvosi rendelvényre vehetik igénybe,
a meleg gyógyvíz a gyermekek egészségére káros lehet
- a gyógyvizes medencékben az egészséges embereknek ajánlott leghosszabb
tartózkodási idő 15 perc, betegség esetén a kezelő szakorvos utasítása szerinti
időtartam. Kérjük, tartsa be a javasolt tartózkodási időt. A meleg vízben való túl
hosszú ideig tartó tartózkodás és mozgás megterhelő a szív számára!
- a péntek és a szombati éjszakai fürdőzés miatt a gyógymedencét 17:45-kor el kell
hagyni
e. Tanmedence használata
- a tanmedencében kizárólag a szervezett úszásoktatásban résztvevők tartózkodhatnak
oktatójuk felügyeletével
f. Meleg vizes élménymedence használata
- a meleg vizes élménymedence 2 részre van osztva, a ”gyerekek” feliratú részben
tartózkodhatnak gyermekekkel is, a ”felnőttek” feliratú rész kizárólag felnőtt
fürdővendégeink részére van fenntartva
- a ”felnőtt” feliratú medencerészben minden nyugalmat zavaró tevékenység (pl.
labdázás, fröcskölés, vízi játékok használata) tilos
- a ”gyerekek” feliratú medencerészben a nem szobatiszta gyerekek csak
úszópelenkában, a 6 éven aluli gyerekek csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak
2. Úszásoktatás, sportoktatás vagy egyéb oktatás csak a fürdő vezetőjének engedélyével végezhető.
A strandfürdő területén lévő játszóteret mindenki saját felelősségére használhatja, az ebből eredő
sérülésekért, balesetekért felelősséget nem vállalunk.
3. A balesetek elkerülése érdekében a személyzet és a figyelmeztető táblák utasításait be kell tartani.
Futva ne közlekedjenek, a fürdő egész területén használjanak papucsot. A medencék szélén és a
rácsokon ne közlekedjenek, utcai cipővel arra ne lépjenek.
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4. A medencék használata előtt a zuhany és a lábmosó használata kötelező! Sampon, tusfürdő
használata csak az öltözői zuhanyzókban megengedett. Felhevült testtel a medencébe ne ugorjon
be, medencehasználat előtt szervezetét hűtse le, a medencébe fokozatosan menjen be, hogy a
hőmérséklet különbséghez alkalmazkodni tudjon. A medencék igénybevétele után utófürdő
javasolt.
5. Aki a medencét fekáliával szennyezi és kiléte beazonosítható, az kártérítésre kötelezhető.
6. A strandmedencénél elhelyezett csúszdát nem a fürdő üzemelteti, az ott keletkező, vendégeket érő
károkért és balesetekért a csúszdát üzemeltető a felelős.
7. Tilos hangoskodással (pl. rádió és hasonló készülékek mások nyugalmának megzavarására
alkalmas módon történő használatával), erkölcstelen viselkedéssel, helytelen magatartással a
fürdőzők nyugalmát megzavarni. A medencékben fürdőruha nélküli tartózkodás (kisgyermekek
számára is) tilos. Közrendet sértő módon viselkedni, az általános együttélés szabályait megsérteni
nem lehet. Fürdőnkben utcai felsőruházatként használható hosszú fürdőruha a medencékben való
tartózkodás során közegészségügyi okokból nem megengedett! Csak fürdési célú, gyorsan
száradó, az alsó testrészen hosszúságát tekintve legfeljebb a térdig érő, a felső testrészen pedig
legfeljebb a vállig érő, kereskedelmi forgalomban fürdőruhaként értékesített fürdőruhában lehet a
fürdőmedencékben tartózkodni.
8. A medencékben inni, étkezni tilos. A medencékbe és azok környékére törékeny tárgyat (üveget,
poharat, stb.), vagy bármilyen baleset és sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni, elhelyezni.
tilos. A medencékben szappant, tusfürdőt, egyéb tisztálkodási szert vagy kemikáliát, tisztítószert
használni, a vizet szennyezni tilos.
A fürdő egész területén tiltott a szemetelés. Az elektromos tárgyakat a medencétől legalább 1,5
méterre tárolja.
9. Tilos bevinni a fürdő területére mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat, illetve a medencékbe
labdát, gumimatracot, vagy bármely más, balesetet okozó tárgyat, kivéve a könnyű strandlabdát.
Tilos a fürdő területén tüzet rakni, petárdát, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt alkalmazni.
10. Tilos a medencék lépcsőfeljáratait elfoglalni, a fürdő berendezéseit, felszereléseit rendeltetésellenesen használni.
11. Tilos a fürdő területére engedély nélkül gépjárművet bevinni.
12. A medencéket a fürdő zárása előtt 15 perccel el kell hagyni.
13. A Leányfalu Termálfürdő Kft. alkalmazottainak, uszodamestereinek, a Leányfalu Termálfürdő
Kft. megbízásából feladatot ellátó őrző-védő biztonsági szolgálat alkalmazottainak,
vagyonőreinek utasításait, útmutatásait minden fürdőzőnek be kell tartania, ellenkező esetben az
illető a fürdőzésből, az adott szolgáltatásból és a fürdő területéről kizárható.
III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A Leányfalu Termálfürdő Kft. rendkívüli esetben vagy üzemzavar esetén a szolgáltatásokat, vagy
azok egy részét szüneteltetheti. Megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díját a
Leányfalu Termálfürdő Kft. nem téríti vissza.
5

A medencéket a vendégeknek a fürdő dolgozóinak utasítására el kell hagyniuk az alábbi időjárási
viszonyok esetén:
 villámlással járó heves esőzés
 viharos szél
 köd miatti, jelentős látótávolság csökkenés (a medence vízfelülete biztonságosan nem látható)
 a sátor alatt üzemelő úszómedence esetén az erős páraképződés során, a medence felülete
nem látható.
A medencék elhagyására utasítást hangosbemondón, vagy a medencéknél az úszómesterek szóban
adnak. A veszélyes időszak megszűnéséig a fürdővendégeknek az épületen belüli fedett helyen kell
tartózkodniuk.
A veszély elmúltával, hangosbemondón, vagy szóban adott tájékoztatás után a medencék ismételten
használatba vehetők.
2. Baleset esetén a jegyzőkönyv felvételéhez az adatszolgáltatás kötelező.
Baleseti jegyzőkönyv az uszodamestereknél, illetve az elsősegélynyújtó helyiségben található.
3. Az öltözőkben, mielőtt elhagyja az öltözőszekrényt, kérjük, ellenőrizze az öltözőszekrények
ajtaját, hogy bezáródtak-e. Az öltözőszekrények használata 100 Ft.-os érmével lehetséges, melyet
használat után a szekrény „visszaad”. A kulcs elvesztése esetén a vendég 1.200 Ft-ot köteles
fizetni. Saját elektromos készülék használatából eredő balesetért, kárért a fürdő felelősséget nem
vállal.
4. A Leányfalu Termálfürdő Kft. értékmegőrzőt üzemeltet a fürdő területén, ezért felhívjuk
figyelmüket, hogy minden értéktárgyukat (pl. lakáskulcs, gépjármű indítókulcs, készpénz,
számítógép, mobiltelefon, stb.) az értékmegőrzőben helyezzék el. Az öltözőben és az
öltözőszekrényben, valamint a fürdő egész területén őrizetlenül hagyott tárgyakért és
értéktárgyakért a Leányfalu Termálfürdő Kft. felelősséget nem vállal. A fürdő területén
őrizetlenül hagyott tárgyak megrongálódásából, megsemmisüléséből keletkezett károkért
felelősséget a fürdő nem vállal.
Csak az értékmegőrzőben elhelyezett értéktárgyakért vállalunk felelősséget. Az értékmegőrző
külön díjazás mellett vehető igénybe. A szolgáltatás a pénztárban fizetendő.
Az értékmegőrző az öltözőben található.
5. A talált tárgyakat a ruhatárban vagy a recepción kérjük leadni. Amennyiben a talált tárgy jogos
tulajdonosa jelentkezik, személyi igazolványának felmutatásával és aláírásával kell az átvételt
igazolnia. A talált tárgyak a ruhatárban vehetők át. Ha az átvételére jogosult személye nem
állapítható meg, az üzemeltető a talált tárgyat az átadástól számított három hónapon át megőrzi a
Ptk. (2013. évi V. törvény) alapján.
6. Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülést, tűzesetet, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy
jelenlétét – kérjük, jelezzék a személyzetnek vagy a biztonsági szolgálatnak, akik intézkedésre
jogosultak és kötelesek.
7. A vendégek biztonsága érdekében a fürdő területének egy része kamerákkal megfigyelt és
ellenőrzött. A fürdővendégek kép-, és hangfelvételek készítésekor a képmáshoz és a
hangfelvételhez való jogot tiszteletben kell, hogy tartsák.
8. A fürdő területén piros-fehér színű jelölőszalaggal elkerített területre belépni tilos.
Ugyancsak tilos a fürdővendégek számára a fürdő technológiai helyiségeibe (pl. vegyszertárolók,
gépház, klórozó helyiség) belépni. Ezen helyiségek bejáratánál ”Belépni tilos” vagy ”Idegeneknek
tilos a bemenet” táblákkal figyelmeztetjük vendégeinket.
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9. Aki a fürdő berendezéseit, eszközeit, vagyontárgyait nem rendeltetésszerűen használja, így például
gondatlanságból vagy szándékosan megrongálja, jogosulatlanul eltulajdonítja, és ezzel kárt okoz,
köteles az okozott kárt megtéríteni. Ellene a Leányfalu Termálfürdő Kft. szabálysértési-, illetve
büntetőeljárást is indíthat. A szabálytalanság észlelése esetén az illető a fürdő területéről
eltávolítható.
10. A fürdő egész területén tilos a dohányzás, kivéve a kijelölt dohányzóhelyeket.
11. A fürdő területén található elsősegélynyújtóhelyek:
minden szolgálatban levő uszodamester elsősegélynyújtó, ezen felül nyári időszakban
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakemberek is biztosítanak helyszíni ügyeletet és
ellátást az elsősegélynyújtó helyiségben, mely a fürdő bejáratánál található. A fürdőben történt
balesetekről baleseti jegyzőkönyvet veszünk fel, melyhez az adatszolgáltatás kötelező.
12. A fürdő területén a nyitvatartási időn belül és túl tartózkodó, a medencéket és a fürdő területét
használó, bérleti szerződéssel rendelkező bérlők (pl. sportegyesületek, táborok, rendezvények)
teljes személyi és anyagi felelősséggel tartoznak a Fürdőben tartózkodásuk alatt az általuk tartott,
lebonyolított oktatások, edzések, meccsek, stb. ideje alatt bekövetkezett balesetekért, káresetekért.
A bérlők okozta balesetekért és károkért a Fürdő semmilyen felelősséget nem vállal. Nyitvatartási
időn túl a bérlő köteles az esetleges balesetek megelőzéséről gondoskodni és uszodamesteri,
elsősegélynyújtó felügyeletet biztosítani. A medencéket/pályákat bérlők csak azokat a
személyeket hozhatják be a fürdő területére, akik az általuk tartott foglalkozásokon részt vesznek.
A bérlők csak a bérelt medencéket, pályákat vehetik igénybe, más medencékben nem
tartózkodhatnak. A medencéknél a foglalkozások után az eredeti pályabeosztást a bérlőknek
vissza kell állítaniuk. Nyitvatartási időn túl a fürdő uszodamesteri, elsősegélynyújtó felügyeletet
nem biztosít, így a fürdő zárása után a medencékben (a pályákat/medencéket bérleti szerződéssel
bérlőkön kívül) fürdővendég nem tartózkodhat.
13. A fürdő területére belépő külső szállítók a fürdő vendégforgalmát és üzemszerű működését nem
akadályozhatják.
14. A házirend betartása a fürdő területén tartózkodó valamennyi személyre nézve kötelező.
15. A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartására vonatkozó
panaszukat, az üzemeltetéssel kapcsolatos kifogásukat a Vásárlók könyvében tehetik meg.
A Vásárlók könyve a recepción található. A kitöltés után a második lap a kitöltő példánya.
A vásárlók könyvi bejegyzésre a Leányfalu Termálfürdő Kft. 30 napon belül, írásban és érdemben
válaszol. A panaszt elutasító álláspont esetén a Leányfalu Termálfürdő Kft köteles a fogyasztót
írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető
testület eljárását kezdeményezheti.
A vendég panaszával fordulhat:
 Leányfalu Nagyközség Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez:
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 126.
 a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi
Felügyelőségéhez:
1052 Budapest, Városház u. 7.
Tulajdonos: Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond. u. 126.
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Üzemeltető: Leányfalu Termálfürdő Kft.
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 142.
A Házirend szabályainak betartásáért és betartatásáért az ügyvezető igazgató és az ügyeletes
személyzet a felelős.
Házirendünk vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.
A Házirend be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket a fürdő vezetése nem
köteles figyelembe venni.
Minden kedves vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!
A vendég elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az intézmény területén készült fotókat, felvételeket a
Leányfalui Termálfürdő Kft. saját reklám- és promóciós tevékenységéhez esetenként szabadon és
díjmentesen felhasználhassa. Amennyiben olyan képfelvétel készül, amelyen Ön látható, azzal
kapcsolatban semmilyen követeléssel nem léphet fel, sem a vezetőséggel, sem a felvétel készítőjével,
sem annak jogos használóival szemben. Bármely médiumban, bármely nyomaton megjelenő fotón
utólagos személyiségjogi és anyagi követelések kizárásával, előzetes felkérés nélkül is szerepelhet.
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