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-

Az Egyesület területén csak érvényes engedéllyel lehet tartózkodni. A tag, illetve a bérlő felel a
területre behozott vendégei magatartásáért, az előírt díjak befizetéséért.

-

A kikötő területén a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/óra.

-

Gépkocsival parkolni csak a kijelölt parkoló helyeken, a klubház melletti parkolóban, valamint
a bejárati út és az erdő közötti területen lehet. Az út és a Balaton közti sávban parkolni,
valamint parkosított területekre gépkocsival felhajtani, még átmenetileg sem szabad. Motorokat
a kabinok közötti területen kell elhelyezni úgy, hogy azok a kabinsor belső vonaláig érhetnek.
Kerékpárokat a tárolón lehet elhelyezni.

-

A horgásztanyát a tanyarend szerint lehet használni.

-

A terület rendjére, tisztaságára kiemelt figyelmet kell fordítani! A rendet megszegők
tagságuk felfüggesztését súlyos, vagy ismétlődő esetben a tagság megszűnését vonhatják
maguk után.

-

A horgászhelyeken keletkezett szemetet a horgász köteles összegyűjteni és a horgászat végén
hazavinni. Amennyiben az elvitel nem lehetséges a kijelölt tárolóba kell eljuttatni.
A területen szelektív hulladékgyűjtés történik, a tároló edényekbe csak az arra feltüntetett
anyagok rakhatók. Otthonról hozott bármilyen hulladék elhelyezése szigorúad TILOS!

-

-

A veszélyes hulladékot, elhasznált akkumulátort, elhelyezni csak a kijelölt helyen szabad.
A horgászhelyet és környékét csak szemétmentes állapotban lehet elhagyni. A kabinokból
csónakokból az összegyűjtött szemetet naponta el kell vinni.
A területen halat tisztítani, halmaradványt elhelyezni tilos!

-

A területre kutyát behozni április 15-töl október 15-ig tilos.
Az egyesület területén csónakot, vízen és szárazon egyaránt, csak személyes adatokkal és
felszámozva lehet tartani. Csónakokat a tárolón, és a köztes területen lehet csak elhelyezni, a
tárolón orral befelé.

-

A kabinokba csak a bérlők tartózkodhatnak, a kulcsot más személynek át nem adhatják, oda
csak a bérlő jelenlétében lehet belépni.

-

A stégeken, június 17-e és augusztus 28-a között 09-20 óráig fürdőzésre alkalmas időben a
fürdőzőknek van elsőbbsége. Fürdésre alkalmatlan időben napozásra azokat nem lehet
elfoglalni. A stéget a használó horgász és fürdőző letisztított állapotban hagyja el.

-

Be kell tartani az aktuális éves körlevélben előírt szabályokat.
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