
HÁZIREND 
A strandfürdőt Bánk Község Önkormányzata (2653 Bánk Hősök tere 11.) üzemelteti. 

A strand területén egy időben tartózkodók létszáma – a vírusvédelmi intézkedések miatti 
távolságtartás betartása érdekében – 500 fő.  

• A szolgáltatási díjak a pénztár mellett jól látható helyen kerülnek kifüggesztésre. 

• Aki közerkölcsöt sértő módon viselkedik, azt a fürdő területéről el kell távolítani, és 

amennyiben szükséges, hatóság közreműködését kell kérni. 

• A fürdőzőknek az úszómester, valamint a strand alkalmazottjai által adott, fürdőzésre 

vonatkozó utasításait be kell tartaniuk. Az úszni nem tudóknak mély vízbe menni 

Tilos! Az úszómester felelőssége a fürdőhely bójával kijelölt határáig terjed, a bójákon 

túl mindenki csak saját felelősségére mehet. 

• A kölcsönzött vízi járműről a vízbe ugrálni Tilos! 

• A felszerelési- és berendezési tárgyakat a helyükről elvinni Tilos! 

• Fertőző betegek, bőrbetegek a strandfürdőt nem látogathatják. 

Lázas vagy hányásos-hasmenéses, megbetegedésben szenvedők, illetve légúti 

tüneteket mutatók a strandfürdőt nem látogathatják. 

• A fürdőzés után szappanos zuhanyzás javasolt. 

• A mosdók használatát követően az alapos szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés 

elengedhetetlen. 



• A strand területére behozott értéktárgyakért, a strand területén elkövetett lopásokért az 

üzemeltető felelősséget nem vállal. 

• A vízbe, vagy a strand területére törékeny (pl. poharat, üveget) éles, sérüléseket okozó, 

vagy veszélyes tárgyakat bevinni tilos! 

• A strand területén tüzet rakni tilos! 

• A strand területére kutyát vagy más állatot bevinni tilos! 

• A vízben vagy a parton olyan játékot játszani, amely a fürdőzők nyugalmát zavarja, 

vagy testi épségét veszélyezteti, tilos! 

• A strand területén a COVID-19 vírus okozta járvány helyzet miatt hozott intézkedések 

értelmében a nem egy háztartásban élő vendégek között legalább 1,5 méteres 

védőtávolság megtartása kötelező! A mosdóknál kihelyezett fertőtlenítő hatású folyékony 

szappannal történő  gyakori kézfertőtlenítés javasolt! 

• Aki a fenti szabályokat nem vállalja, vagy nem tartja be, attól az üzemeltető a strand 

szolgáltatásait részben vagy egészben megtagadja. 
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