JELENTKEZÉSI LAP BALATONLELLEI ÜDÜLŐBE

1. Név?
2. A jelentkező elérhetőségei?
(e-mail cím, mobiltelefon)
3. Melyik Munkástanács
szervezet tagja?
(Elnök neve, aláírása)

4. Melyik turnusra jelentkezik
5.
6.
7.
8.

elsődlegesen?
Melyik turnusra jelentkezik
másodlagosan.
Üdülő használat térítésének
módja? (Kp, Szépkártya, stb.)
Az üdülőt használó18 év
felettiek neve?
Az üdülőt használó 18 év
alatti családtag neve és
életkora?

Fontos tudnivalók:
· Az üdülő:
o címe: Balatonlelle, Szt. István u. 26. Mecsek „B” ép. II.
em. 1.
o 4 személyes, két felnőtt két- két gyerek, 20 négyzetméteres,
önellátó, felszerelt konyhával,
o helyiségeiben dohányozni és házi kedvenceket vinni tilos
o használata során a Társasházi Szabályzat betartása kötelező!
o elhagyása a turnus váltás napján 11.00 óra.
o elfoglalása a turnus váltás napján 11.00 óra.
o átadás-átvétel leltár szerint, az előző használó által kitakarítva.
o használat térítési díja az IFA-t nem tartalmazza.
· A turnusok kedden kezdődnek és a következő kedden végződnek.
· A 6.-7. pont pontos kitöltése az IFA térítés miatt szükséges!
· Ágynemű huzatot a használó köteles biztosítani magának.
· Elő- és utószezon turnusai:
I-III. illetve XIII-XV.
· A Jelentkezési lapot: Perényi József 7632 Pécs, Olga u. 3. vagy
perenyi.jozsef@munkastanacsok.hu címre szíveskedjenek elküldeni.
· A jelentkezéseket a Jelentkezési lapok beérkezésének sorrendje szerint
vesszük figyelembe.
Térítési díjak:
Főszezonban tagnak:
Elő- és utószezonban tagnak:

34.500,-Ft
29.500,-Ft

A fentieket tudomásul véve, benyújtom a jelentkezésemet a 4. – 5.
pont szerint.
Dátum:……………………………………………..........
…………………..…………….…………………….
igénylő aláírása

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a jelentkezési lapot az FRSZ KKI címére kell elektronikus
úton megküldeni, és azt a tagsági jogviszony igazolását követően a KKI továbbítja a MOSZ
részére.

MOSZ BALATONLELLE ÜDÜLÉSI TURNUSOK KIÍRÁSA
2019. ÉVRE
Turnus
szám

Turnus időpont

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Térítési díjak
Előszezon:
Főszezon:
Utószezon:

május 28
június 04
június 11
június 18
június 25
július 02
július 09
július 16
július 23
július 30
augusztus 06
augusztus 13
augusztus 20
augusztus 27
szeptember 03

I. – III. turnus
IV. – XIII. turnus
XIII. – XV. turnus

június 04
június 11
június 18
június 25
július 02
július 09
július 16
július 23
július 30
augusztus 06
augusztus 13
augusztus 20
augusztus 27
szeptember 03
szeptember 10
29.500,-Ft/turnus
34.500,-Ft/turnus
29.500,-Ft/turnus

Idegenforgalmi adó előreláthatólag: 400,- Ft/fő éjszaka

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a jelentkezési lapot az FRSZ KKI címére kell
elektronikus úton megküldeni, és azt a tagsági jogviszony igazolását követően a
KKI továbbítja a MOSZ részére.

