
SZÁLLÁS HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

I. Szerződő felek

Szolgáltató: Családsegítő Alapítvány
képviseli: Horváth Józsefné
cím: 8060 Mór, Bajcsy Zs. u. 7.
adószám: 18484470-2-07

Megrendelő (csoportvezető):

Név: _______________________________________________________________

Cím: _______________________________________________________________

Csoportfelelős: _______________________________________________________________

Telefonszám: _______________________________________________________________

E-mail cím: _______________________________________________________________

Számlázási név _______________________________________________________________

cím _______________________________________________________________

adószám _______________________________________________________________

II. A program adatai

érkezés időpontja: 20… ……………… hónap ………… nap ………… óra

távozás időpontja: 20… ……………… hónap ………… nap ………… óra

csoport létszám: összesen ……… fő, ebből ……… gyerek és ……… fő kísérő / vezető

III. Igényelt szolgáltatások és költségek

Szállásdíjak:
• Diákoknak:.......................................................................................................3.500 Ft/fő/éj
• Diákcsoportot hozó pedagógusoknak tanévben (erdei iskola):........................3.500 Ft/fő/éj
• Diákcsoportoknál 20 fő felett egy kísérő ingyenes
• Felnőtteknek:....................................................................................................5.000 Ft/fő/éj
• 4 év alatti gyerekeknek ingyenes
• Teljes ház 1 napos bérleti díja:..............................................................................140.000 Ft
• Épület használat + sátorhely:...........................................................................2.000 Ft/fő/éj
• Tábor napi használata szállást nem igénylőknek:................2.000 Ft/fő, min. 50.000 Ft/nap
• Kedvezményes táborbérleti díj oktatási intézményeknek egész napra:..................30.000 Ft
• Kedvezményes táborbérleti díj oktatási intézményeknek fél napra:......................15.000 Ft
• Idegenforgalmi adó (IFA, 18 év felett fizetendő)................................................350 Ft/fő/éj

Főszezonban (május 01-től szeptember 30-ig)  kis létszámú csoportoknak  (20 fő/csoport alatt)
előzetes telefonos egyeztetés szükséges!
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Szoba elrendezés:
1 db 5 ágyas szoba
1 db 8 ágyas szoba
1 db 9 ágyas szoba
1 db 12 ágyas szoba

Ágynemű használat: 700.- Ft/db

□ igénylem ………… db = ………… Ft
□ nem igénylem

Az épület használat mellé sátorhely: 2.000 Ft/fő/éj

□ igénylem ………… fő x …………éj = ………… Ft
□ nem igénylem

IV. Fizetési feltételek

A szállás  díját  a  helyszínen  egy  összegben  készpénzben,  vagy  előre  foglaló  utalásával  és  a
helyszínen a fennmaradó összeg készpénzben történő megfizetésével lehet megfizetni, forintban.
A foglaló a szállásdíj 10%-a.
Megrendeléskor a Szolgáltató visszaigazolást  küld Megrendelő részére.  Ha foglaló befizetése
történt, Szolgáltató ennek megérkezéséről visszaigazolást küld Megrendelő számára. A szállás
átvételekor  megrendelő  hozza  magával  előzetes  megrendelését  visszaigazoló  dokumentumot,
illetve ha foglaló befizetése történt, akkor az erről szóló visszaigazolást is.

Történt-e foglaló megfizetése: □ igen ……………… Ft
□ nem

A szálláshelyen készpénzben kifizetendő fennmaradó összeg: …………………… Ft

V. Kaució
A helyszínen 50.000 forint kauciót kell a megrendelőnek letenni a Szolgáltató számára.
Ha  károkozás  nem  történik  a  kaució  teljes  összegét  a  megrendelés  lejártakor,  távozáskor
visszakapja. Amennyiben károkozás történik, a kár összegét a Táborvezető állapítja meg és ezt a
kaució  összegéből  a  helyszínen  levonja!  Ha  a  károkozás  a  50.000  Ft-t  meghaladja,  akkor
Megrendelőnek kötelessége azon felül is megtéríteni, a távozást követő 30 napon belül!

VI. Felelősségvállalás
A  megrendelő  vállalja,  hogy  jelen  szerződést  és  a  szálláshely  házirendjét  betartja.  A
szálláshelyen való tartózkodás alatt a helyiségek átrendezhetők igény szerint, de a távozáskor az
eredeti elrendezés és állapot szerint kell átadni. Az átadáskori állapotért a megrendelő tartozik
felelősséggel.
A megrendelő felelőssége a tábor házirendjének betartatása az általa vezetett csoporttal.
A házirend minden szobában megtalálható!
A Tábor NATURA 2000 területen található, tájvédelmi körzet, ezért a környezetvédelemre különös
figyelmet  kell  fordítani.  A  megrendelő  felelősséggel  tartozik  a  Tábor  környezetvédelmi
előírásainak megtartásáért, különösen:

• csak a kijelölt tűzrakó helyen lehet tüzet rakni
• szelektív hulladékgyűjtés van, a Tábor területén komposztáló is található
• parkolni csak az erre kijelölt parkolóhelyen lehet.
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A megrendelő felel a berendezések épségéért, tisztaságáért!
A Táborban okozott  károkat meg kell  téríteni!  A jelen szerződésben foglaltak,  illetve a
Tábor házirendjének be nem tartásából eredő károkért a megrendelő felelősséggel tartozik!

Jelen  szerződés  a  foglaló  megfizetését  visszaigazoló  igazolást  követően  jön  létre,  illetve  a
szállásdíj egy összegben történő megfizetése esetén a megfizetését követően a szállás átadáskor
jön  létre.  A felek  a  szerződés  aláírásával  magukra  nézve  kötelezőnek  fogadják  el  a  jelen
szerződésben foglaltakat.

E szerződésben nem szabályozott  kérdésekben a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény rendelkezései az irányadóak.

A szerződést  a  felek mint  akaratukban mindenben egyezőt  –  elolvasás  és  értelmezés  után –
jóváhagyólag aláírják.

Mór, 20…… ……………………………… hónap ……… nap

……………………………………… ………………………………………
Megrendelő Szolgáltató
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