Pedagógusok Szakszervezete Heves Megyei Szervezete
3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418 804
Megyei elnök: Balogh Éva/telefon: 70/375-6355
Üdülési felelős: Szolári Lászlóné (Marika) 20/538-76-81
Üdülő gondnok: Szekér Lászlóné (Ildikó) 70/2962594

ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2018

1.) Balatonszemesi üdülőnkben, ha az igénylő PSZ-tag, főszezonban, 48 000,- Ft-t térít egy
szobáért egy turnus alatt. Négy főnél kevesebb üdülő személy esetén is ki kell fizetnie a szoba
árát.
2.) Elő-és utószezonban psz - tagnak 9 600,- Ft/fő a turnus ára; 4 fő esetén 38 400,Ft/szoba/turnus.
3.) Amennyiben nem szakszervezeti tag veszi igénybe az üdülést, 2000,-Ft/fő/turnus

üdülő-

felújítási költséget köteles befizetni átutalással, vagy az Iroda pénztárában (Eger, Klapka u.
5/b.).
4.) Amennyiben egy-egy üdülési turnusra nincs jelentkező, a megadott turnustól rövidebb időre is
igénybe lehet venni a szobákat. Négy nap, három éjszaka esetén a minimum térítési díj
előszezonban: 24 000,- Ft/szoba; főszezonban: 30 000,- Ft/szoba.
5.) Az üdülőknek idegenforgalmi adót is kell fizetniük a helyszínen, amelynek összege 450,Ft/fő/nap. Jogszabályváltozás miatt a 70 év fölöttieknek is fizetniük kell. A 18 év alattiaknak
nem kell fizetniük.
6.) Üdülőnkben az étkezés önellátó jellegű, felszerelt konyhával várjuk az üdülő vendégeinket. A
közös helyiségben televízió- és internet-hozzáférést biztosítunk.
7.) Ha valaki az üdülést a kifizetett jegy ellenére nem tudja igénybe venni, kérjük, azonnal értesítse
a fejlécen megjelölt üdülési felelőst és az üdülőgondnokot, hogy a szoba kiadását
megkísérelhessük.
Az Üdülési szabályzat tartalmazza azokat az eseteket, amelyek megléte esetén az üdülést kérő
személy a befizetett díjának 80%-át visszaigényelheti.

8.) A szobák a turnus első napjának 1000 órájától foglalhatók el. A szobákat a turnus utolsó
napján, 1300 óráig kell elhagyni. A szobák nem pótágyazhatók.
9.) Kérjük, hogy az üdülőt igénybe vevők ügyeljenek az épület és a berendezés épségére,
tisztaságára! A személyes felelősség miatt bekövetkező károk és költségek a kárt okozót, ill.
Járási szervezetét terhelik.

10.) Kérjük, hogy amennyiben átutalással rendezi az üdülés térítési díjának befizetését, a
megjegyzésben az üdülő személy neve és járása is kerüljön rögzítésre.
A jelentkezési lapokat kérjük személyesen Flaisik Krisztinának, a megyei gazdasági vezetőnek
leadni, vagy előzetes egyeztetést követően a pszhevesmszgazdasagi@upcmail.hu e-mail címre
megküldeni.
A befizetéseket a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403507-50526768-69801009 számú
bankszámlaszámára kérjük átutalni vagy személyesen befizetni a PSZ Heves megyei
irodájába: 3300 Eger, Klapka u. 5/b.
Pénztári órák: Hétfői és csütörtöki napokon: 8.30 – 10.30 között.
Az átutalásokat, befizetéseket 2018. május 14 - 2018. június 15. között tehetik meg.
Az Üdülőjegyeket az üdülő gondnokától, Szekér Lászlónétól, a helyszínen kapja meg minden
üdülő vendégünk.
11.) Üdülőnk címe: 8636 Balatonszemes, Kossuth L. u. 4.
Üdülőgondok: Szekér Lászlóné (Ildikó) 06/70/296 2594
Lakcíme: Balatonszemes, Zrínyi M. u. 22. Tel: 84/36l-l57

Eger, 2018. február 4.

Balogh Éva
Megyei elnök

