Gazdasági Ellátó Szervezet
cím: 1192 Budapest, Ady Endre út 7.
telefon: (06-1) 3474-605
e-mail: gesz@kispest.hu

üdülési előadó: Kisné Ali Judit
telefon: 06 1 347 46 60
e-mail:kisnejudit@gesz,kispest.hu

MEGRENDELŐLAP csoportok részére
Káptalanfüredi Üdülőtábor - 8220 Balatonalmádi Somfa u. 3.
Csoportvezető neve: ………………………………..
Személyi igazolványának száma: ……………………
Telefonszáma:………………………………………..
E-mail címe:…………………………………………
Időpont:

…..év ……hó …...naptól

-

…...

hó ……napjáig

Létszám:

…… fő résztvevő – résztvevők életkora: …………… év

ebből leány:

..…. fő
…... fő kísérő

Állampolgárság: …………………….
Szállásigény:
férőhely komfortos üdülőházban

…….. fő

ezen felül:
….. db apartman - 5 ágyas
….. db apartman/stúdió szoba - 4 ágyas
….. db apartman/stúdió szoba - 2 ágyas
(Tájékoztatjuk, hogy a szobatípusra vonatkozó igényt a megrendelések sorrendjében tudjuk figyelembe
venni.)
Egyéb szolgáltatások:
sportpálya igénybevétele:

………….órától - …………..óráig

2

………….órától - …………..óráig

2

társalgó (36 m ) igénybevétele:

………….órától - …………..óráig

fedett közösségi tér igénybevétele:

………….órától - …………..óráig

társalgó (80 m ) igénybevétele:

Mely napokon kívánják igénybe venni: …………………………………………………………
(Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltatásra vonatkozó igényt a megrendelések sorrendjében tudjuk
figyelembe venni.)
Gépkocsi beállás igénye: ……. db személygépkocsi,

……………….. , ………………. rendszám

Fizetés módja:
(Kérem, szíveskedjen aláhúzni a megfelelőt!)
Átutalással:
cím: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat GESZ
számlaszám: OTP 11784009-15519023
Készpénzzel;
Bankkártyával;
pénztár címe: 1192 Budapest, XIX. kerület Ady E. út 7.
pénztári nyitva tarás: kedd és csütörtök, 9.00 – 13.30
(A nyári hónapokban a pénztár nyitva tartása változó. Kérem érdeklődjön a következő
telefonszámon 06-1-3474-660. Július utolsó hetében és augusztus első hetében a
pénztár zárva tart.)
Számlázási adatok:
Vevő neve: ………………………………………………….
Vevő címe: …………………………………………………..
Nem magánszemély esetén adószáma: ………………………
(Tájékoztatjuk, hogy az előleg összege a szállásdíj 50 százaléka, melyet legkésőbb a megrendelés
visszaigazolását követő 10 naptári nappal be kell fizetnie. A fennmaradó szállásdíjat az üdülés
megkezdése előtt legkésőbb 30 naptári nappal kell befizetni.)
A lemondás határideje az üdülés megkezdése előtti 30. naptári nap, ezt követően a befizetett
szállásdíjat nem áll módunkban visszafizetni.)
Érkezéskor 5 főnél nagyobb létszámú csoport esetén az üdülőházak átvételét követően igénybe
vett házanként 5000 Ft kaució fizetendő készpénzben a gondnoknál, mely távozáskor a
szobaleltár hiánytalansága és káresemény mentesség esetén teljes összegben visszajár.
Az idegenforgalmi adó összege éjszakánként 515 Ft. , melyet a kötelezetteknek a helyszínen kell
befizetni.
(Az idegenforgalmi adó alóli mentesség tekintetében ld. az 1990. évi C. törvény 31. §-ában foglaltakat.)

Nyilatkozat:
A megrendelőlap kitöltésével egyúttal nyilatkozom, hogy a tábor házirendjét megismertem, és
azt az üdülés ideje alatt elfogadom. Tudomásul veszem, hogy az esetleges károkozásért anyagi
felelősséggel tartozom.
A házirend a következő helyen érhető el: http://kaptalanfured.kispest.hu/dokumentumok
Tájékoztatjuk, hogy csak a visszaigazolt megrendelés tekinthető elfogadottnak. A visszaigazolást
az Ön által megadott e-mail címre küldjük el.
Köszönjük megrendelését, jó pihenést kívánunk!

Dátum: ………….. , ………. év …………. hó ………… nap
Aláírás:

……………………………

Név nyomtatott betűkkel: …………………..

