1068 Bp. Városligeti fasor 46-48.

Kedves Kolléga/Nő!
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete badacsonytomaji üdülőjében önellátós pihenési
lehetőséget biztosít szakszervezeti tagjai és azok családtagjai részére.
A 2008-ban felújított kétszintes üdülőben 9 vendégszoba várja az üdülőket. A földszinten 1 db
kétágyas, 1 db három ágyas és 1 db négy ágyas szoba, az emeleten 1 db kétágyas, 3 db három
ágyas és 2 db négy ágyas szoba van.
Valamennyi szobában színes TV-t helyeztünk el. Ágyneműhuzat és
törölköző a szolgáltatás része.
(Tájékoztatásul közöljük, hogy igény szerint csak az 1, 5, 6, 9-es
szobákba kizárólag egy-egy pótágy helyezhető el, melyet
lehetőleg 14 év alatti gyermek vagy 50 kg alatti vendég vegyen
igénybe.)
Minden szobához önálló fürdőszoba tartozik (zuhanyozó + mosdó
+ WC), melyek nem a szobákból nyílnak, hanem a közös közlekedő
folyosón keresztül közelíthetők meg.
Az emeleten a 4-es számú, két ágyas szoba kisméretű, a
szobához tartozó fürdőszoba a földszinti vizesblokk helyiségben
található, ezért térítési díja alacsonyabb.
A földszinten teljesen felszerelt 2 db konyha található
(főzőedények, evőeszközök, étkészletek) főzési, sütési
lehetőséggel. A hűtőket is itt helyeztük el. (Két család használ
egy nagyméretű hűtőszekrényt.)
A mellette levő étkezőben egyidejűleg 24 vendég étkezhet
kényelmesen. Gyermek etetőszék van.
Aki nem kíván főzni, az a közeli (kb. 30 m-re lévő) „Borbarátok” vendéglőben menürendszerben
is étkezhet. Gyermek esetében fél adagot is adnak. A kiválasztott étel igény szerint ételhordóban
is elvihető.
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Az üdülő teraszán kerti bútorok, az udvaron pingpongasztal található.
Autóval érkezőknek szobánként 1 gépkocsi részére a parkolás az üdülő udvarán ingyenesen
biztosított.
Az üdülő területére semmilyen háziállatot nem lehet vinni!
Az üdülő egész területén csak a beutalt vendégek tartózkodhatnak!
Tudnivalók és fotók az üdülőről a KASZ honlapján:
a www.kasz.hu/szolgáltatásaink/üdültetés pont alatt találhatók.

A turnusok
hétfőtől hétfőig
tartanak, azaz hét éjszakát foglalnak magukban.
A vendégek érkezéskor 17 órától, de legkésőbb 20 óráig foglalhatják el az igényelt szobát.
Távozáskor a szobakulcsot személyesen kell átadni a gondnoknak és délelőtt 10 óráig kell
elhagyni az üdülőt!
A Balaton, strandolási lehetőséggel kb. 150 m-re van az
üdülőtől.
Strandok:
http://www.badacsony.com/hu/info/mitcsinaljak/strandok/strandinfo-badacsonybadacsonytomaj.html
http://balcsi.net/balatoni-strandok/badacsonytomaji-strand

A gondnoktól átvett régiós Badacsony kártyával különböző kedvezmények (pl. strand belépő 30%
kedvezmény, éttermi kedvezmények) igénybe vehetők. A kedvezmények köre és mértéke a
www.badacsony.com oldalon megtekinthető.

Az üdülési
előszezon
főszezon
utószezon

május 18-tól június 25-ig
június 25-től augusztus 20-ig
augusztus 20-tól szeptember 10-ig
tart.
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A 2018. évi díjszabást és a KASZ tagok részére igénybe vehető kedvezményeket a mellékelt
táblázat tartalmazza.
A MELLÉKLETBEN az igényelhető szobák mellett megjelöltük a férőhelyek számát.
Az ezen felül érkezőket az üdülő gondnoka nem fogadhatja!
A mellékletben részletezett árakon felül idegenforgalmi adót kell fizetni (érkezéskor az üdülőben).
A 18 év alattiak az adófizetési kötelezettség alól menteséget élveznek.

A szobafoglalás:

2018. március 1-től, jelentkezési sorrendben történik:
Juhász Krisztinánál, telefonon: (06-1) 428-8096-os telefonszámon, vagy email-ben: munkaugy@kasz.t-online.hu .

Az egyeztetett férőhely ismeretében két munkanapon belül
- postai úton: KASZ 1068 Bp. Városligeti fasor 46-48., vagy
- faxon: 06-1-428-8017, vagy
- e-mail-ben: munkaugy@kasz.t-online.hu
meg kell küldeni Juhász Krisztinának a mellékelt Beutaló igénylő lapot, kitöltve.
Az Igénylőlapon az SZB-titkárral igazoltatni kell a szakszervezeti tagságot!
A szakszervezeti tag a családjával egy szobát igényelhet, a mellékletben megjelölt szobai
férőhelyek számának megfelelően.
Az üdülés megkezdése előtt legkésőbb hat héttel a befizetett csekk fénymásolatát, a fenti címre
vagy faxra szíveskedjen megküldeni!
A hat héttel korábbig ki nem fizetett jelentkezéseket semmisnek tekintjük, és a férőhelyet
másnak értékesítjük.
(Az üdülés díja SZÉP kártyával nem fizethető!)
Ezt követően a badacsonytomaji üdülés igénybevételéhez számlát és beutalót küldünk. Az üdülést
kizárólag a Beutalón szereplő személyek vehetik igénybe.
Ezzel kell jelentkezni az üdülőben.
A beutaló lemondása, az üdülési díj visszatérítése:
A beutaló kizárólag a beutaltak valamelyikét érintő elháríthatatlan külső ok (súlyos betegség,
kórházi kezelés, közeli hozzátartozó halála, stb.) esetén mondható vissza, melyet azonnal kérünk
jelezni. (A betegség tényét kórházi zárójelentés, táppénzes papír fénymásolatával, stb. kell
igazolni.)

Ebben az esetben a KASZ-szal történt egyeztetés alapján a beutaló más szakszervezeti tagnak
átadható.
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Amennyiben a beutaló értékesítése nem sikerül, a térítési díj 50%-át a KASZ visszafizeti.

Az üdülő címe:

KASZ Rózsakert Üdülő
8258 Badacsonytomaj
Rózsa köz 6.

Gondnok: Tormáné Szatmári Éva

Budapest, 2018. február 06.

Telefon: 06-30/586-9111

