HÁZIREND
Az Élet Fája Református Gyülekezeti Házat a Gárdonyi Református Egyházközség építette azért, hogy
gyülekezeti élete külső körülményeit az Evangélium ügyéhez méltó színvonalon biztosíthassa.
Emellett vendégszobáinkba szeretettel várjuk a pihenni, nyaralni, lelkileg feltöltekezni vágyó gyülekezeti- vagy
egyéb csoportokat, magánszemélyeket.
Vendégeinktől a következendőek figyelembe vételét, illetve betartását kérjük:
Bejelentkezés, előleg, érkezés/távozás
Ha egy csoport bejelentkezik hozzánk és érkezésének, illetve itt tartózkodásának időtartamát rögzítettük –
tehát lefoglalta a házat/szobát -, foglalási díjként, az érkezést megelőzően legalább két héttel, a várhatóan
fizetendő összeg egyharmadát kérjük előre. Erre azért van szükség, hogy mi nyugodt lelkiismerettel utasíthassuk el
az ugyanarra az időpontra jelentkezőket, s a bejelentkezők is nyugodtak lehessenek afelől, hogy számukra
mindenképpen fenntartjuk a helyet.
Fontosnak tartjuk, hogy a csoportban érkező gyermekek hozzanak magukkal orvosi igazolást arról, hogy
közösségbe mehetnek.
A csoportoktól elvárjuk, hogy csak annyi szobát foglaljanak el, amennyit a létszám mindenképpen indokol,
hogy a férőhelyekkel pontosan tudjunk gazdálkodni. Ha az ittlétel ideje alatt a résztvevők száma változik
(menetközben érkeznek, vagy távoznak), kérjük, hogy gyülekezetünk gondnokának, vagy lelkipásztorainak
szíveskedjenek jelezni.
A szálláshely, a hozzá tartozó udvarral, az érkezés napján 10 órától, az elutazás napján déli 12 óráig áll
rendelkezésre. Ha a távozás napján a késő délutáni órákig is maradni szeretnének, 5000 forint ház-használati díjat
legyenek szívesek fizetni.
Az utólagos, rosszízű viták elkerülése végett, a megérkező csoport vezetőjének hivatalosan is „átadjuk” a
házat. Ha az érkezők ekkor valamilyen hibára, hiányosságra figyelnek fel, észrevételeiket megtehetik, s mi
biztosan nem kérhetünk rajtuk számon semmit távozáskor.
Viselkedés a házban
Az Élet Fája Gyülekezeti Ház használatakor mindenkitől kérjük az evangélium szerinti, tiszta-erkölcsű viselkedés
szabályait általánosságban, ezen belül pedig a következőendeket betartani:
- Gyülekezeti házunkban mindenütt tilos a dohányzás. A házon kívül megengedett, de kérjük, hogy a
cigarettavégeket csak az arra rendszeresített hamutartókba dobják.
- A szemetet köteles minden csoport zsákba gyűjteni, és a szemétszállítási napokat (kedd és csütörtök)
megelőző este a megfelelő helyre kivinni.
- A gyülekezeti házban és az udvaron kerülendő az öncélú hangoskodás. Este tíz után viszont már kifejezetten
kérjük, hogy legyenek tekintettel szomszédainkra és maradjanak csendben.
- Keresztyén ember részéről nem jó bizonyságtétel az, ha környezete rendetlen. A ház-szerte széjjelhagyott
ruhák, az asztalon felejtett ételmaradék, mosatlan edények/tányérok/evőeszközök lelki rendezetlenségről
árulkodnak. Ezért javasoljuk a csoportvezetőknek a rendszeres, pl. reggelenkénti ellenőrzést, szobák közötti
pontversenyt, stb.
- Szeretnénk, ha berendezési tárgyaink sokáig épségben maradhatnának. Ezért vendégeinknek
megköszönnénk ezek rendeltetés-szerű használatát. Pl. az asztalok, székek tologatása helyett javasoljuk, hogy
emeljék fel, ha máshová szeretnék rakni őket. A csapkodás sem helyes módja az ajtók, vagy ablakok
használatának. Ugyanígy: a felkapcsolva hagyott lámpa, nyitva hagyott vízcsap szintén felesleges kárt okoz
nekünk, miként a tologatva koptatott bútorláb is.
- A szobákba élelmiszert – értve alatta a nasit, ripi-ropit, nyili-nyalit, édességet is – bevinni tilos.
Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy velünk szemben is követendőnek tartjuk az aranyszabályt: "Amit
tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény,
és ezt tanítják a próféták." (Máté 7, 12.) Azaz: ha valaki az ő vendégétől nem nézné jó szemmel a rendetlen,
pazarló, hányaveti viselkedést, itt se cselekedjék így.
Mindezekből kifolyólag a rendeltetésszerűtől eltérő használatból eredő károkért kártérítést fogunk kérni,
mégpedig annyit, amennyiből a megrongált dolgot helyre tudjuk állítani, vagy helyette másikat tudunk
vásárolni.
Az udvaron
- Az udvaron tüzet rakni csak a tűzrakóhelyen szabad, s csak akkor, ha nincs tűzgyújtási tilalom.
- A házból berendezési tárgyakat az udvarra kivinni nem szabad.
- Nem örülünk neki, ha valaki a ház falának neki dönt valamit és
- ugyanúgy annak sem, ha a falnak labdát rúgnak.
Megtiszteltetésnek vesszük, hogy hozzánk jönnek/jöttek pihenni és szívből kívánjuk, hogy érezzék jól magukat!

