Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete
1068 Budapest, városligeti fasor 46-48.

2020. február 20.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete badacsonytomaji
üdülés igénybevételének szabályai és díjszabása
2020.
1./ Üdülési idény:
•
•

Az elő- és utószezon: 2020. június 2-től június 15-ig és augusztus 24-től
szeptember 10-ig tart.
A főszezon: 2019. június 15-től augusztus 24-ig tart.

2./ Turnusok:
Az egy hetes (7 éjszakás) turnusok hétfőtől hétfőig tartanak. Igény és szabad
férőhely esetén egymást követő két turnus is igénybe vehető.
A vendégek érkezéskor 17-20 óráig foglalhatják el szobáikat, távozáskor
délelőtt 10 óráig kell elhagyni az üdülőt.
3./ Díjszabás:
A fizetendő térítési díj egy piaci árat tükröző alapdíjból, és az azt csökkentő –
szakszervezeti tagokat és családtagjaikat megillető – kb. 25%-os
szakszervezeti kedvezményből áll.
Tájékoztatjuk az üdülni vágyókat, hogy az idei évtől új gondnok várja a kedves
vendégeket.
A szakszervezeti kedvezmény megilleti:
• a KASZ tagját, ha jelentkezéskor tagsága legalább 6 hónapja fennáll;
• a tag házastársát vagy vele közös háztartásban élő (azonos lakcímen
bejelentett) élettársát;
• a tag 16 éven aluli, vagy nappali tagozaton tanuló (hallgató) 25 év alatti
gyermekét
Minden egyéb hozzátartozó, rokon az alapdíj megfizetésével veheti igénybe az
üdülőt.

1

4./ Térítési díjak 1 hétre 1 főnek:
Főszezonban
• alapdíj:
• szakszervezeti kedvezmény
• szakszervezeti tag ár
• alapdíj pótágy
• szakszervezeti kedvezmény
• szakszervezeti tag ár

26.000 Ft/fő/turnus
- 6.400 Ft/fő/turnus
19.600 Ft/fő/turnus
13.000 Ft/fő/turnus
3.200 Ft/fő/turnus
9.800 Ft/fő/turnus

Elő- és utószezonban
• alapdíj:
• szakszervezeti kedvezmény
• szakszervezeti tag ár
• alapdíj pótágy
• szakszervezeti kedvezmény
• szakszervezeti tag ár pótágy

18.000 Ft/fő/turnus
- 4.400 Ft/fő/turnus
13.600 Ft/fő/turnus
9.000 Ft/fő/turnus
- 2.200 Ft/fő/turnus
6.800 Ft/fő/turnus

A térítési díjat személyenként állapítjuk meg (ld mellékelt táblázat), és ezeket
összegezve állapítjuk meg a szoba térítési díját,
5./ Beutaló igénylése
•

Az üdülés foglalása 2020.március 1-től, jelentkezési sorrendben történik.

•

Jelentkezni Juhász Krisztinánál telefonon a 06-1-311-4095-ös telefonszámon,
vagy e-mail-ben: munkaugy@kasz.t-online.hu kell,
az időpont és a szabad férőhelyek egyeztetésére.

•

Az egyeztetett férőhely ismeretében két munkanapon belül postán vagy e-mailben meg kell küldeni a mellékelt Igénylőlapot kitöltve.
Az Igénylőlapon az SZB-titkárral igazoltatni kell a szakszervezeti tagságot.

•

A szakszervezeti kedvezmény igénybevételéhez a jogosultságot
- élettárs esetén az azonos lakcímű bejelentő kártya fénymásolatának
- 16 éven felüli gyermek esetén az érvényes nappali tagozatos
diákigazolvány fénymásolatának megküldésével kell igazolni.
- 16 éven aluli gyermeknél nem kell diákigazolvány.

6./ A beutaló fizetése
•

Az Igénylőlap megküldésével egyidőben beutalónként (nem személyenként)
20.000 Ft regisztrációs díjat egy héten belül kell a KASZ 11706016-20329172
számú bankszámlájára átutalni, vagy bármelyik OTP Bank fiókban
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készpénzben befizetni. (A regisztrációs díj a térítési díjba előlegként
beleszámít.) A férőhely foglalás ezzel válik véglegessé.
•

Amennyiben a regisztrációs díj nem érkezik be, 10 munkanap után a
szóbeli foglalást semmisnek tekintjük, a férőhelyet másnak
értékesíthetjük.
A regisztrációs díj a számla végösszegéből levonásra kerül.

•

A regisztrációs díj a legkésőbb április 30-ig történő foglalás visszamondás
esetén visszajár, ezt követő lemondás esetén nem térítjük vissza.

•

Az üdülés megkezdése előtt 6 héttel kell a fennmaradó (regisztrációs díjjal
csökkentett) üdülési díjat a KASZ 11706016-20329172 számú bankszámlájára
átutalni, vagy bármelyik OTP Bank fiókban készpénzben befizetni.
(A közlemény rovatban kérjük jelezni: „Badacsonytomaj + a turnus
időpontja”

•

Ha az üdülés megkezdése előtt 6 héttel befizetés nem érkezik meg a KASZ
bankszámlájára, az igénylés érvénytelenné válik, és a férőhelyet másnak
értékesítjük.

•

A befizetés igazolását követően postázzuk a számlát, és a beutalót.
A beutalót az üdülőbe érkezéskor az üdülő vezetőnek kell leadni.
Az üdülést kizárólag a beutalón szereplő személyek vehetik igénybe. Az
üdülő vezetője ettől eltérő, vagy további személyt nem fogadhat.

7./ Rövidebb időtartamú pihenés elő- és utószezonban
Szabad férőhelyek esetén elő- és utószezonban lehetőség van rövidebb –
minimum 3 éjszakás –pihenésre üdülőnkben.
Díjszabása:
o Alapár:
o Szakszervezeti kedvezmény:
o Szakszervezeti ár

2.800 Ft fő/éj
700 Ft/fő/éj
2.100 Ft/fő/éj

Jelentkezés, férőhely egyeztetés a tervezett időpont előtt két héttel telefonon
Juhász Krisztinánál 06-1-311-4095.
Befizetés: a KASZ központ pénztárában készpénzben, vagy az üdülőbe
eljuttatott számla és beutaló alapján a helyszínen érkezéskor készpénzben.
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7./ A beutaló lemondása, visszatérítés az üdülési díjból
A befizetett beutaló kizárólag a beutaltak valamelyikét érintő elháríthatatlan
külső ok (súlyos betegség, kórházi kezelés, közeli hozzátartozó halála, stb)
esetén mondható vissza, melyet azonnal – még a turnus kezdete előtt – 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.
Amennyiben a beutaló értékesítése nem sikerül, a térítési díj 50%-át a
KASZ visszatéríti.
Az üdülő címe:
KASZ Rózsakert Üdülő 8258 Badacsonytomaj Rózsa köz 6.
Tel: mobil:06/30-586-9103
Gondnok: Mürkl Mónika

Budapest, 2020. február 20.

Kovalszky Éva sk.
főkönyvelő
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