Házirend
ÁLTALÁNOS ELVEK

TILTÓ RENDELKEZÉSEK

Párisi Udvar Hotel Passzázs nyitva tartás:

• Tilos belépni bukósisakban, a teljes arcot takaró öltözetben, fürdőruhában,
felső- vagy alsóruházat nélkül, illetve mezítláb.

Hétfő-Vasárnap: 10:00 – 22:00
A Párisi Udvar Hotel passzázs közforgalom előtt megnyitott magánterület,
ahol az üzemeltető jogosult a szolgáltatásait saját maga által megszabott
feltételekhez kötni, amelyeket a házirendben összefoglalóan közzétesz.
Házirend rögzíti azokat a szabályokat és elveket, amelyeknek betartása hozzájárul a Párisi Udvar Passzázsának (a továbbiakban: Passzázs) magas szintű
üzemeléséhez, jó hírének kialakításához, megtartásához, növeléséhez, biztosítja a látogatók zavartalan időtöltését, kikapcsolódását, pihenését és szórakozását.
A házirendben foglalt szabályok betartása a Passzázsban jelen lévő valamennyi személyre, vendégre (továbbiakban: vendég/vendégek) kötelező érvénnyel kiterjed.
A vendégek kötelesek tiszteletben tartani a szállodai- és éttermi dolgozók,
biztonsági őrök méltóságát, személyiségi jogait.
A szálloda és az étterem szolgáltatásait igénybe vevő vendégeken kívül, egy
időben maximum 5 fő látogató tartózkodhat a passzázsban.
5 fő feletti látogatói csoportokat csak előzetes egyeztetés után tudunk fogadni.
Érdeklődni az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
+36 1 576 1600 vagy info@parisiudvarhotel.com
A passzázsban található berendezési tárgyak fogyasztó vendégeink részére
vannak fenntartva, azok igénybevétele a Passzázst kizárólag áthaladásra
igénybe vevő látogatóink számára nem megengedett.
A gyermekek biztonsága és testi épsége, a gyermekek megfelelő tájékoztatása a passzázs és az étterem házirendjéről és a házirend betartása a gyermeket
kísérő vendég felelőssége.
Alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés,
valamint a megfelelő öltözet.
Kizárólag pórázon vezetett és felcsatolt szájkosárral/pofa szorítóval rendelkező kutyát szabad a passzázs és az étterem területére behozni. Egyéb kisállat
behozatala nem engedélyezett.

• Tilos a passzázs területére kerékpárral, gördeszkával, rollerrel, görkorcsolyával vagy egyéb közlekedési eszközzel belépni.
• Tilos engedély nélkül fénykép- vagy videó felvételt készíteni. Engedéllyel
kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:
+36 1 576 1600 vagy info@parisiudvarhotel.com
• Tilos a passzázs területén a vendégeknek bármilyen reklám, vagy egyéb
kereskedelmi tevékenységet folytatni.
• Tilos a passzázsban és az étteremben máshol vásárolt ételt, italt
fogyasztani.
• A passzázsban tilos a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta
használata.
• Tilos a passzázs területén nyílt lángot használni, öngyújtót gyújtani, vagy
bármely más módon tüzet gyújtani.
• Tilos a passzázs területén kábítószert birtokolni, terjeszteni, fogyasztani.
• Tilos a passzázs területére szúró-és vágóeszközt, fegyvert, pirotechnikai
eszközt, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt, vagy bármely olyan eszközt
bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik.
Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy adott szituációtól függően
döntse el, mely tárgyak tartoznak ebbe a körbe.
Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, vagy
aki nyilvános rendezvény vagy gyűlés szervezőjének vagy rendezőjének a rend
fenntartása érdekében tett jogszerű intézkedésével szemben erőszakkal vagy
fenyegetéssel ellenállást tanúsít, azt a biztonsági szolgálat kivezetheti, és
rendőri feljelentést kezdeményezhet vele szemben.
A passzázs területén nem végezhető erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti
ártalommal járó, illetőleg az előzőkhez hasonló, a passzázs és az étterem
területén tartózkodó személyek zavarására alkalmas tevékenység.
A passzázs egész területén kizárólag a szálloda igazgató engedélye alapján
végezhető az épület rendeltetésén túlmutató tevékenység, illetve bármilyen
üzleti célú tevékenység.
A fenti általános elveket és viselkedési normákat megsértő személyektől az
étterem dolgozói a szolgáltatást megtagadhatják, illetve a biztonsági szolgálat tagjai a passzázs területéről felszólítást követően kivezethetik.
Jelen házirend visszavonásig érvényes.

