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SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS
A Pangea Egyesület Pénzesgyıri Breuer László Természet- és Környezetvédelmi
Oktatóközpontjának szolgáltatásai igénybevételére

Kérjük a szerzıdés alapos átolvasását, az ismeretek hiányából adódó
félreértésekért nem vállaljuk a felelısséget!
1. A szerzıdı felek, a szerzıdés létrejötte:
Az alábbi szerzıdés a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület (adatai mellékelve), a
továbbiakban, mint Szolgáltató és az 1.3. pontban leírt Igénybevevı ( a továbbiakban is Igénybevevı)
között jön létre.
1.1 A Szerzıdés a mindkét fél által történı aláírás, az egyik aláírt példány Szolgáltatóhoz való
visszaérkezése és a szállásdíj-elıleg Szolgáltatóhoz történı megérkezése után tekinthetı
megkötöttnek.
1.2. A Szolgáltató adatai:
Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület
Székhely és a szálláshely címe: 8426 Pénzesgyır, Béke utca 57.
Iroda: 2600 Vác, Ilona utca 3. Telefon: 27/512-039, Egyesületi elnök:20/965-6017
Fax: 27/512-040; e-mail: rita@pangea.hu
Bankszámla szám: OTP Vác 11742094-20120588-00000000
Adószám: 19263164-2-19
Az egyesület a Göncöl Szövetség tagszervezete, a KOKOSZ bejegyzett oktatóközpontja, minısített erdei
iskolai szolgáltató
A Szolgáltató részérıl szerzıdés aláírására jogosult:
Fehérvári Bence egyesületi elnök,
Hajnal Imréné irodavezetı
A szálláshelyek elnevezése: Pangea Oktatóközpont, Panoráma-ház
és Pangea Oktatóközpont, Tornácos-ház

A kitöltés megkezdése elıtt kérjük a teljes szerzıdés szövegének végigolvasását!
1.3 Az Igénybevevı szervezet adatai
1.3.1. Neve: ...........................................................................................................................................................................
1.3.2. Címe: ...........................................................................................................................................................................
1.3.3. Kapcsolattartó /szervezı/ csoportvezetı neve, telefonos elérhetısége ..........................................................
................................................................................................................................................................................................
E-mail címe:…………………………………………………..
1.3.4. Az Igénybevevı szervezet részérıl aláírásra jogosult neve, beosztása, telefonos elérhetısége:
…………………….………………………………………………………………………………………….
1.3.5. A Vevı neve, címe a számlán (ha nem azonos az Igénybevevıvel):.................................................................
................................................................................................................................................................................................
1.3.6 Az Igénybevevınek van Együttmőködési megállapodása a Szolgáltatóval?.........................................
1.3.7 Az Együttmőködési megállapodás létrejöttnek ideje: …………………………………………………
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2. Szállás szolgáltatás
2.1. A szálláshelyünk kategóriája: ” Nem üzleti célú, közösségi, szabadidıs szálláshely-szolgáltatás,
Hegyi menedékház C típus, kulcsosház és matracszállás altípus”
Oktatóközpontunk elsıdleges célja tartalmas, maradandó hatású terepi környezeti nevelési
programok (terepgyakorlatok, kirándulások, erdei iskolák és táborok) megvalósítása, a
környezetbarát illetve környezetkímélı életvitelre, a fenntarthatóságra nevelés.

A házak használatának alapelve: Az Igénybevevı csoport önellátóan,
önkiszolgálóan veszi igénybe a házakat és környékét, majd ugyanolyan, vagy jobb
állapotban hagyja maga után, mint ahogy átvette.
2.2. Igényelt idıtartam:
2011. év,……………..…………… hó,…………………. nap, ……………………………órától
2011. év,…...………………………. hó,………………… nap,………………….………… óráig.
összesen:……....éjszaka X……..…..fı (= ……………………………….vendégéjszaka), ebbıl
……. fı idegenforgalmi adó ( 250 Ft/fı/éj ) fizetésére kötelezett,….….fı idegenforgalmi adó
megfizetése alól mentesül (ld. 2.4.3)
A szállást igénybevevı csoportok (gyerekek) életkora:…………………
2.3. Elhelyezés típusa ( A szolgáltatóval egyeztetve töltendı ki, a megegyezés szerinti létszámot kérjük a
A Panoráma ház 2011.03.01-tıl - 2011.07.31-ig nem vehetı
megfelelı sorba bejegyezni)

igénybe átépítés, felújítás miatt.
A. A Panoráma-házban (ágybetétes matracszállás, nagyháló 13 fı)
B. A Tornácos-házban (ágybetétes matracszállás, nagyháló 21+2 fı,
kisszoba, ágyakkal 8 fı, összesen 29 fı)
C. Sátras, hozott sátorral és hálózsákkal illetve póthely
D. Az Igénybevevı lepedıt kér, a leírt darabszámban ( mosatási díj 300 Ft/ db)
E. egyéb: .............................................................................................................................
A szolgáltató fenntartja a jogot a szálláshelyek betöltésére, teljes kihasználására, (ld. a szerzıdés 2.4. pontja), a fenti
két házban való elhelyezés megváltoztatására, cseréjére. A csoportok kötelesek figyelembe venni a helyszínen
tartózkodó, ebben a minıségében bemutatkozó egyesületi képviselı renddel, fegyelemmel, vagyonbiztonsággal
összefüggı kéréseit. Az egyesület, az oktatóközpontban dolgozó önkéntesei számára a szabadon maradt ágyak
elfoglalhatók.

2.4. Szállásdíjak, a szolgáltatás tartalma:
A fenti kategóriának és az önkiszolgálásnak megfelelnek a szállásdíjaink is, ezekben csak a ház fenntartási,
üzemeltetési és minimális fejlesztési költségét hárítjuk át az Igénybevevıre. A Szolgáltató szükség esetén év
közben is módosíthatja a szolgáltatásának árait, természetesen a már érvényesen megkötött
szolgáltatási szerzıdésekre ez a módosítás nem vonatkozik.
2.4.1 ÁRAINK
Alapár (felnıttek, cégek, diákok, stb.) :
1500 Ft + 18 %-os áfa/éjszaka/fı
Maximális kedvezménnyel (olyan együttmőködési megállapodással, amely iskola vagy csoport, évente
min. 2 X 5 napot tölt nálunk):
1200 Ft + 18 %-os áfa/éjszaka/fı
Sátor, póthely:
550 Ft + 18 %-os áfa/éjszaka/fı
( + idegenforgalmi adó, 250 Ft/fı/éj, adómentesség ld. 2.4.4.)
5 éves kor alatt ingyenes.
Sátorhely, póthely (kizárólag az Igénybevevı csoport tagjainak): 42 betöltött, igénybevett szálláshely felett, hozott
sátorral, illetve póthely, polifoam matracon, külön, eseti engedély alapján, vagy idıjárási vészhelyzet esetén.
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2.4.2. További díjak
Konyhahasználat

4 200 Ft + 18 %-os áfa/ nap – Tornácos ház konyhája
2 500 Ft + 18 %-os áfa/nap - Panoráma ház konyhája
Konyhahasználat: több személyre való házon belüli fızés, elmosogatás.
(Nem minısül konyhahasználatnak a reggeli teafızés utána történı mosogatás. Abban az esetben sem
kell konyhahasználatot fizetni, ha a csoport szabad tőzön, általa győjtött rızsével fız és utána elmosogat).
Hasogatott tőzifa csak külön díjfizetés ellenében használható a szabadtéri fızéshez.
Főtés költség:

2 500 Ft + 18 %-os áfa/éjszaka – Panoráma ház,
4 200 Ft + 18 %-os áfa/éjszaka – Tornácos ház
Feltételek: a Panoráma házban a csoport maga főt a kis kályhába és távozáskor pótolja a tőzifát és
gyújtóst, a Tornácos ház kazánjába az Egyesület képviselıje gyújt be, de a csoport feladata a tőz
táplálása.
2.4.3. Maximális kedvezményt kizárólag együttmőködési megállapodás alapján, rendszeresen nálunk
tartózkodó (1 évben legalább kétszer), a ház fenntartásában részt vállaló csoportoknak tudunk
biztosítani, a környezetkímélı, takarékos házhasználat szabályainak betartása esetén.
2.4.4. A településen idegenforgalmi adó megfizetése kötelezı (250 Ft/fı/éj). Ez alól a diákok és a
munkavégzési célból, munkakörükbıl adódóan itt tartózkodó felnıttek ( pl. kísérı tanárok, buszsofırök,
oktatóközponti alkalmazottak, önkéntes munkaszerzıdéssel itt tartózkodó önkéntesek, terepi kutatást
végzı kutatók) kaphatnak mentességet, abban az esetben, ha errıl a vendéglista kitöltése során,
szabályszerően nyilatkoznak. Ez jogszabályi kötelezettség, ettıl nem térhetünk el!
A vendéglista (= belföldi egyéni vagy csoportos bejelentılap) Igénybevevı általi kitöltése minden
jelenlévı feltüntetésével, legkésıbb az igénybevétel kezdetekor kötelezı! Az egyes vendéglista lapok
hitelesítettek, számozottak, ezek összefőzve képezik a hivatalos vendégkönyvet, ezért a hibásan kitöltött
lapokat is tilos eldobni, helyette újat kell kezdeni, a hibásakat a Szolgáltatónak át kell adni!
2.4.5. A ház alap szállásdíja tartalmazza a leszerzıdött létszámnak megfelelı mennyiségő szálláshelyet, melyhez
az Egyesület biztosítja az ágyat, illetve ágybetét matracot, vagy póthely esetén a polifoamot, 1 db
pokrócot, kispárnát. Az alváshoz szükséges még hozott lepedı vagy saját hálózsák!
2.4.6. Igény esetén 300 Ft egyszeri mosatási díjért tudunk adni lepedıt, egyéni használatú törülközıt.
Közös törülközıhasználat a közegészségügyi korlátozások miatt tilos!
2.4.7. A Tornácos-ház hétvégi (péntek éjjel és szombat éjjel) illetve táborozási szezonbeli (június 1augusztus 31. ) minimális igénybevételi létszáma: 20 fı/éj, a Panoráma-házé pedig 10 fı/éj.
Hétköznapi, nem tábori szezonban történı igénybevétel esetén, elızetes megegyezés alapján
ettıl való eltérés lehetséges.
A Szolgáltató programvezetı/egyesületi megbízott jelenlétére fenntartja a lehetıséget. Az egyes
szobákat, házakat a Szolgáltató külön is kiadhatja. Mindkét ház igénybevétele csak abban az
esetben kizárólagos, ha a csoport ezt elıre, külön kérte és vállalja az ezzel járó költségeket (két
ház teljes szálláskapacitásának min 95 % -os lekötése esetén, (39 fı).
2.4.8. A szállásdíj tartalmazza a szállás céljára szolgáló, igényelt helyiségek és az oktatóközpont nem szállás
célú, de azt kiszolgáló helyiségeinek használatát ( nagyterem, vizesblokk) A szállásdíjban az
oktatóközponti épületek körüli bekerített szabad területen lévı alábbi létesítmények használatát
tartalmazza: tőzrakóhely, kondéros tőzhely, kerti padok és asztalok, szín, kerti zuhany, sátorhelyek, helyi
komposztáló, szelektív hulladékgyőjtı edények, komposzt toalett.
A szállásdíj tartalmazza továbbá a normál tisztálkodáshoz és önellátáshoz szükséges meleg víz, villany,
evıeszköz, napi két tiszta konyharuha használatát. A mosogatás utáni törölgetés a vonatkozó
közegészségügyi szabályok miatt tilos, az eszközöket szárítón megszárítva, de legalább lecsepegtetve
rakjuk a helyükre! Az önellátó konyhában a csoport tagjai önmaguknak fızhetnek, közétkeztetés nem
történhet! Családok önellátó fızése nem közétkeztetés. Lehetséges máshonnan szállított étel
házhozszállítása (Bakonybél), errıl az irodavezetıvel egyeztetés szükséges.
A csoport megérkezésekor megkapja az Egyesület jelen lévı képviselıjétıl az Oktatóközpont
környezetbarát használatához és a távozáskori rendrakáshoz szükséges írásbeli segítséget.
A felmerülı hulladéktöbblet, vízfelhasználás, túlzott lepedı és konyharuha felhasználásért felmerülı
többletköltségeket utólag kiszámlázzuk.
A kerti zöldségek felhasználásakor a veszprémi piac árai az irányadóak.
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A használat közbeni rend és tisztaság fenntartása és a távozás elıtti takarítás az Igénybevevıt
terheli, az ehhez szükséges környezetbarát tisztítószereket és az ÁNTSZ által megkövetelt, kevésbé
környezetbarát fertıtlenítıszereket, a takarítóeszközöket, a WC papírt a Szolgáltató biztosítja az alapárat
fizetıknek. A kedvezményes áron, több napon át (4 éjszakánál több) ott tartózkodó
Igénybevevıktıl kérjük, hogy tisztítószerekkel és WC papír beszerzésével járuljanak hozzá a
szálláshely kedvezményes árú igénybevételéhez.
A szállás használata nélkül lehetséges a nagyterem igénybevétele, rendezvények céljára, ennek alapára
20.000 Ft áfával /nap, környezeti nevelési célú rendezvények esetén megegyezés szerinti kedvezményes
ár.
2.4.9. Az oktatóközpont egyéb felszereléseinek, külsı terepi létesítményeinek a használata is lehetséges,
az oktatóközpont vezetıjével (Fehérvári Bence), vagy elérhetısége hiányában az oktatóközpont
dolgozójával (Molnár Ákos) történı egyeztetés alapján. Többek között: biokert, (bemutató konyhakert,
gyümölcsös, legelı, kerti tó és főszer- és gyógynövénykert részekkel), kemence, földtani és
természetismereti tanösvény, kéziszerszámok, kézikönyvtár, kiállítási tárlók, kutatási és sporteszközök,
társasjátékok, ismeretterjesztı szóróanyagok, értékesíthetı tájékoztató anyagok, ajándéktárgyak.
2.4.10. A felhasznált cukor, tea, főszerek, egyéb étkezési nyersanyagok, tábortőzi és kemence-tőzifa
árát, az összetört edények, berendezésben esett bármilyen kár, ablaküvegek, lámpák pótlásának
költségeit az Igénybevevı köteles kifizetni a Szolgáltatónak! Ez nem része a szálláshely
szolgáltatásnak, az alapárunk nem tartalmazza ezeket. Az esetleges káreseményekrıl az
igénybevevı köteles tájékoztatni a Szolgáltatót.
2.4.11. A szállásdíj nem tartalmazza a szálláshely átadás elıtti takarításának költségeit, ez a feladat az
Igénybevevıket terheli, elmaradása, nem megfelelı minısége esetén a Szolgáltató e szerzıdés alapján
még 20.000 Ft takarítási díjat számláz. (külsı vállalkozóval elvégzendı takarítás). A takarításhoz
segítséget jelentenek a házakban, helyiségenként elhelyezett feliratok.
2.4.12.. A főtési szezonbeli igénybevétel esetén a Szállás igénybevételének idıtartama alatti főtési tőzifa
épületbe, kazánházhoz történı behordása az Igénybevevıt terheli
2.4.13. A szálláshoz tartozó két házba és annak kertjének területére nem hozható állat. (kutya, macska, stb…)
3. Az igényelt, szerzıdött szolgáltatás igénybevétele, annak lemondása
Figyelem! Kérjük az 4. pont különösen figyelmes végigolvasását! Az alábbi, szigorú szerzıdési feltételek kialakítását a Szolgáltató kárára
történt lemondások és az igénybevételek értesítés nélküli elmaradása, egyes partnereink fegyelmezetlensége tették szükségessé. A szállásunk
alacsony árait, nonprofit jellegét csak nagyfokú kihasználtság esetén tudjuk tartani és minden, igénybe nem vett hétvégére több csoport is jött
volna, ha idejében értesülünk a lemondásról. A komoly szándékú, felelısen szerzıdést kötı csoportok megértését kérjük, nem miattuk
szükségesek e szigorú feltételek.

3.1. Ha a két fél szóban megegyezett a kért szolgáltatás elıjegyzésében („szállásfoglalás”), az Igénybevevı a
Szolgáltatónak egy vagy két éjszakás használati igény esetében min. 10.000 Ft, több éjszakás használati
igény esetén min. 25.000 Ft szállásdíj elıleget fizet. Kérjük, lehetıleg a banki átutalást vegyék igénybe!
Átutalás az Igénybevevı elızetes jelzése esetén, a Szolgáltató átutalási számlája alapján lehetséges, a
számlát a szolgáltatási szerzıdéssel együtt postázzuk. A befizetésre lehetıség van postai úton is, amelyrıl
feladóvevénye lesz, vagy személyes befizetésre, amelyrıl készpénzfizetési számlát kap.
3.2. A szerzıdés érvényesen megkötöttnek csak a jelen irat 1.1. pontjában leírtak szerint tekinthetı.
3.3. Kérjük, hogy a szállásfoglalás idıpontja után a szerzıdéskötés történjen meg 15 munkanapon belül,
3.4. A szolgáltatás iránti igény jelzése ( „lefoglalt szállás”) és az érvényes szerzıdés megkötése ( „szerzıdött
szállás”) közötti idıszakban a Szolgáltató jogosult más, lehetséges Igénybevevıknek is tájékoztatást adni,
de az azonos idıpontra való érdeklıdés esetén errıl tájékoztatja a szállásfoglalással rendelkezı
Igénybevevıt. Amennyiben a szállást lefoglaló leendı Igénybevevı ezután 8 munkanapon belül nem
köt szerzıdést, úgy a Szolgáltatót az elızetes foglalás nem kötelezi semmire.
3.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a kért szolgáltatás lemondása esetén a szállásdíj-elıleg 90 %-nak
visszafizetésére, amennyiben a lemondás az Igénybevevı kezdeményezésére és az igénybevétel kezdete
elıtt:
-szeptember 1. és május 31. közötti idıpontok esetén legalább 40. nappal történik. („lemondási
idıtartam”)
-június 1. és augusztus 31. közötti idıpontok esetén legalább 60. nappal történik. („lemondási
idıtartam”)
Ha a lemondás és a tervezett igénybevétel kezdete között nem áll rendelkezésre a fenti lemondási
idıtartam, elıleg- visszafizetésre nincs lehetıség.
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3.6. Az Igénybevevı jelen szerzıdés megkötésével kötelezettséget vállal arra, hogy a lekötött
vendégéjszakák ellenértékének legalább 95 %-át kifizeti a Szolgáltatónak, a fenti lemondási
idıtartamnál rövidebb idın belüli ( 40 napon belül ill. 60. napon belül, ld. 5.5.) visszamondás
esetén vagy az igénybevétel más okból történı elmaradása esetén. A kifizetés elmaradása esetén a
Szolgáltató jogosult elmaradt bevételét peres úton behajtani a szerzıdött Igénybevevıvel
szemben.
Ez alól az Igénybevevı kizárólag akkor mentesülhet, amennyiben közremőködik a szerzıdött igénybevétel
idıpontjára új Igénybevevı megszervezésében, amely Igénybevevı legalább ugyanannyi vendégéjszakát
vesz igénybe.
3.7. A Szolgáltató kötelezettséget vállal az általa kezdeményezett lemondás esetén (melyre
közegészségügyi vagy mőszaki okok miatt kerülhet sor és az eddigi gyakorlata során még nem volt példa)
az elıleg teljes visszatérítésére, megnövelve azt a befizetéstıl a visszafizetéstıl eltelt idıszakra
vonatkozó banki alapkamat kétszeresével. A Szolgáltató ebben az esetben közremőködik hasonló
színvonalú és árkategóriájú szálláshely megszervezésében.
3.8. Az Igénybevevı a szállás-szolgáltatási szerzıdés megkötésétıl függetlenül, akár utólag, de az
igénybevétel elıtt legalább 30 nappal, külön köthet szerzıdést az akkreditált erdei iskolai programszolgáltatásokra. Az oktatóközponti mőködésünk elsıdleges célja a terepi környezeti nevelési
programok megvalósulása, nem a szállás-szolgáltatás. A programok leírását és a programrendelés
menetét lásd a csatolt 1. számú mellékletben.
4. A szálláshely kulcsai:
4.1.

A helyszínen veszem át az Egyesület képviselıjétıl.

4.2.

Elkérem az Egyesület helyi megbízottjától ( Pacher Károly 8426 Pénzesgyır, Béke út 36.)
Az Igénybevevı személyazonosságának igazolása ebben az esetben szükséges.

4.3. A kulcsok átvételét megelızıen vagy azzal egy idıben a szolgáltató eljuttatja a szálláshely
jogszabályban részletezett tartalmú üzemeltetési, tőzrendészeti utasítását, abban az esetben, ha a
használó a Szolgáltató felügyelete nélkül veszi igénybe a szálláshelyet. Lehetıség van az üzemeltetés
helyszíni ismertetésére is, a kulcsok személyes átadása esetén.
5. Felelısség:
5.1. Az Igénybevevı vállalja, hogy betartja a szálláshely használati, üzemeltetési szabályait, a
berendezések üzemeltetésére vonatkozó szabályokat és ugyanolyan vagy jobb állapotban, hiánytalan
felszereléssel adja át a program végén, mint ahogy találta.
5.2. Az Igénybevevı teljes kártérítési kötelezettséggel veszi át a szálláshelyet, azaz bármilyen, neki jogosan
felróható okból a szálláshelyet ért károsodás elhárításának, a hiányok pótlásának teljes költsége az
Igénybevevıt terheli.
Amennyiben az Igénybevevı tevékenysége során a falu területén okoz egyéb kárt, úgy az az Igénybevevı
csoportot terheli, azért a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelısség.
5.3. Ha a táborozás során az Igénybevevı nem tartja be a közegészségügyi jogszabályokat, az (ÁNTSZ által
dokumentáltan ) és a hatóság bírságot ró ki, úgy az és a Szolgáltatót a szabálysértés miatt érı egyéb hátrány
költségei az Igénybevevıt terhelik. Az Igénybevevı felelıs táborozás vagy más, 5 napnál, 4 éjszakánál
hosszabb igénybevétel esetén a szükséges közegészségügyi engedély meglétéért. A Szolgáltató a szálláshely
mőködési engedélyének beszerzéséért felelıs.
5.4. A 10.000 Ft-os, azaz tízezer forint kárérték felett a felek igényeiket peres úton is rendezhetik.
5.5. Az erdei, terepi programvezetés során a csoportért a Szolgáltató programvezetıje vállalhat teljes
felelısséget, abban az esetben, ha ezzel az Igénybevevı megbízza, a Szolgáltató programvezetıje a csoport
összetételét ismeri, a csoport útvonalára, a csoport fegyelmezésére, napi programjára van befolyása és
mindezek ismeretében elvállalja azt. Egyéb esetben az Igénybevevı csoport vezetıje vagy az általa
megbízott csoportkísérı (pl. pedagógus) felel a csoportért. A programvezetésen túli idıben az
Igénybevevı csoport vezetıje felel a rábízott csoportért, még a korábbi program programvezetıjének
jelenlétében is.
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5.6. A Szolgáltatót a jogszabályokban körülírt felelısség terheli a szálláshely rendeltetésszerő, üzemeltetési
szabályok betartásával történı használata esetén bekövetkezett balesetekért, károkért.
6. Az Igénybevevı ezúton jelenti ki, hogy megrendeli a fent részletezett szolgáltatásokat a fentiekben
részletezett feltételek betartásával.
6.1. A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerzıdést és mellékleteit 2 példányban, e-mailen vagy postán kiküldi az
Igénybevevınek a szállásfoglalási igény jelzését és a részletek szóbeli tisztázását követı kitöltés után, 5
munkanapon belül. A szerzıdés az 1.1 pontban leírtak szerint jön létre.
A Szolgáltató a Szolgáltatási Szerzıdést, a leendı Igénybevevı elızetes kérésre, tájékoztatóként
elektronikus formában, vagy aláíratlan példányban, postai úton elküldheti. Ez esetben a szolgáltató a
leendı Igénybevevı visszajelzése utáni 5 munkanapon belül küldi el a véglegesített Szolgáltatási
Szerzıdést.
6.2. A felek kijelentik, hogy a szerzıdés tartalmával tisztában vannak, azt, mint akaratukkal egyezıt írják alá.
Összesítés: 2009. július 15-tıl 18 %-os az áfa
Árkategória

Létszám

Vendégéjszakák
száma

Összesen Ft
(nettó)

Összesen
Ft (áfa)

Összesen Ft:
(bruttó)

Alapár (1500 Ft +áfa)
Max. kedvezmény (1200 Ft + áfa)
Sátor, póthely (550 Ft + áfa)
Üdülıhelyi adó (250 Ft)
Mosatási díj 300 Ft/fı
Tornácos (4200 Ft + áfa)
Főtés
Panoráma (2500 Ft + áfa)
Tornácos (4200Ft + áfa)
Konyha
Panoráma (2500 Ft + áfa)
Összesen

------------

Kérjük, jelölje X-szel, hogy a szolgáltatás ellenértékét az milyen módon kívánja rendezni
A Szolgáltató által kiállított átutalási számla alapján, a Szolgáltató bankszámlájára történı átutalással.
Vállalt átutalási határidı:…………………………….
Az egyik OTP Bankba való befizetéssel, a Szolgáltató bankszámlájára, számla alapján.
A Szolgáltató által kiküldött postai csekken (ekkor a vevı bizonylata a csekk feladóvevénye, és a számla)
Az irodában való készpénzes befizetéssel, számla alapján. (2600 Vác, Ilona u. 3. Göncöl ház)
Üdülési csekkel vagy üdülési csekkel és készpénzzel a helyszínen vagy az irodában.
Pénzesgyır, 201… év…………hó .......nap

................................, 201… év………...hó…...nap

..........................................................................
Szolgáltató cégszerő aláírása, bélyegzıje

….. ...................................................................
Igénybevevı cégszerő aláírása, bélyegzıje

..................................................................................................................................................................
Mellékletek:
- Szerzıdés az igénybevett programokról
- elılegszámla
- Vendéglista 13+29 fıre ( kitöltése elızetesen, de legkésıbb az igénybevétel kezdetén kötelezı)
- Táborozás/ 5 napnál ( 4 éjszakánál hosszabb program esetén) esetén: Közegészségügyi engedélykérelem (őrlap)
- Házirend
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