
 

Város Önkormányzata  

Pénzügyi Osztály 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/214 mellék  

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: penzugy@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 

Iktatószám: Ügyintéző:  

Tárgy:  

 

Szobafoglalás 

Iharosi tábor 
 

 
Igénylő adatai:  
 

Név:…………………………………………… 

Cím: …………………………………………… 

Telefon: ……………………………………….. 

 

Résztvevők : összesen: ……... Fő 

 

Ebből:   

 

 

 Éjszaka (fő) Nappali 

tartózkodás (fő) 
Összesen 

    

Összesen:    

 

 

Üdülés időpontja: 20………………..-tól ……………….-ig                                  

 

 

Fizetés módja:                         
□ Átutalással 

□ Csekk 

□ Készpénzben, az Önkormányzat pénztárában 

 

 

A vendégnek a foglalás visszaigazolását követően 1 héten belül – számla ellenében -  foglalót 

kell fizetnie, mely az üdülési díjuk 20%-a. Az üdülési díj fennmaradó részét pedig, 

végszámla ellenében két héttel az üdülés előtt kell megfizetnie. 

A vendégnek jogában áll visszamondani a szállást legkésőbb az üdülés megkezdése előtt két 

héttel, viszont ebben az esetben a foglaló nem jár vissza.  
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A vendégnek biztosítási pénzletétként kauciót kell megfizetnie a végszámlával egyidejűleg az 

alábbiak szerint.  

1., A kaució összege: 

- alapesetben 10.000 Ft. 

- amennyiben a rendezvény 20 óra után is tart: 30.000 Ft. 

2., A kaució visszafizetése: 

- legkorábban a rendezvényt követő 8 nap elteltével, amennyiben a visszatartás 8 napja alatt 

nem érkezik a jegyző részére rendőrségi észrevétel. 

 

A vendég a szoba elfoglalásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa okozott, vagy a 

hibájából keletkezett károkat – a kaució mértékén felül - megtéríti.  

Az Önkormányzat intézményei, illetve szervezetek, egyesületek által szervezett táborok 

esetében az adott intézmény, szervezet, egyesület köteles a keletkezett kárért helytállni, a 

helyreállítás költségeit – a kaució mértékén felül - az Önkormányzat felé megfizetni. 

Aki ezt a kárt maga vagy – gyermek esetében – a gondviselője nem fizette meg, a 

későbbiekben az üdülést nem veheti igénybe, az üdülésből kizárható. 

Amennyiben nem történt károkozás, a gondnok igazolása alapján, a kaució összege 

visszautalásra kerül. 

 

A fentieket, valamint az Iharos-völgyi tábor házirendjében foglaltakat megértettem és 

magamra nézve kötelezőnek ismerem el.  

 

 

Kelt: ………………………, 20…… év ………… hó ………. nap 

 

 

                                                    

 …………………………….                                …………………………… 

        Ügyintéző aláírása                                             Üdülést igénybevevő 

                                                                                             aláírása 


