ÓBUDAI EGYETEM
ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Budapest, 2017.

Tisztelt Munkatársak!
Az Óbudai Egyetem meghirdeti kedvezményes 2017. évi nyári üdülésre a Zamárdi Üdülőt. Az üdültetésben
valamennyi dolgozónk, hallgatónk és közvetlen hozzátartozóik (férj, feleség, eltartott gyermekek) vehetnek
részt. Az árak bruttó „apartman árak” és a teljes önköltséget tartalmazzák. Egyéb hozzátartozó, rokon,
illetve „külsős idegen” - szabad kapacitás esetén - teljes térítési díj mellett veheti igénybe az Üdülőt.
Foglalás során előnyt élveznek az Egyetem munkatársai és hallgatói.

ZAMÁRDI ÜDÜLŐ (8621 Batthyány Lajos utca 56.)
Az Üdülőben 9 db apartman áll a munkatársak rendelkezésére, egyenként max. 4 fő részére nyújtva
kényelmes szálláslehetőséget (2 db heverő és 1 db 2 személyes kihúzható kanapé). Minden apartmanhoz
fürdőszoba tartozik (zuhany, WC, mosdó) és mindegyikben található beépített gardróbszekrény, ruhaszárító
és hűtőszekrény. Az apartmanok saját erkéllyel rendelkeznek. Az üdülési szezonban vezeték nélküli (WIFI)
internet és kábel Tv szolgáltatás elérhető a társalgóban. A közös konyhában a rendelkezésre álló hely és
eszközök miatt, csak korlátozott főzési lehetőség van. Alapfelszereltségként 2 -2 db gáztűzhely és
mosogató, 3 db hűtőszekrény, kávéfőző, vízforraló, teafőző, mikrohullámú sütő, főzőedények és
evőeszközök biztosítottak. A kertben bográcsozó hely, kisgyerekek részére hinta, homokozó és mászóka,
csúszda van kialakítva. Autók részére az udvaron biztosított a parkolás. Az Üdülő környéke bevásárlási
lehetőséggel, ajándék és egyéb üzletekkel jól ellátott. Siófok és Szántód Rév (komp), illetve Tihany
közelsége számos további kirándulási és szórakozási lehetőséget biztosít.
Az Üdülő a Balaton parttól 600 m-re található, jó megközelíthetőséggel. A strand használata ingyenes
„szabad strand” jelleggel üzemel, kulturált környezetben, rendkívül jó infrastruktúrával, büfé és étkezési,
illetve ingyenes parkolási lehetőségekkel.

Üdülési időpontok, turnusok:
1.

Turnus

Június 22.

-

Június 28.

2.

Turnus

Június 29.

-

Július 05.

3.

Turnus

Július 06.

-

Július 12.

4.

Turnus

Július 13.

-

Július 19.

5.

Turnus

Július 20.

-

Július 26.

6.

Turnus

Július 27.

-

Augusztus 02.

7.

Turnus

Augusztus 03.

-

Augusztus 09.

8.

Turnus

Augusztus 10.

Augusztus 16.

9.

Turnus

Augusztus 17.

Augusztus 23.

Azonos időszakra történő foglalások esetén előnyt élveznek az Egyetem munkatársai és hallgatói, illetve
azok, akik teljes turnust vesznek igénybe. Szabad kapacitás esetén természetesen rövidebb időszakokra is
igénybe lehet venni az Üdülőt.
Térítési díj összege (Ft/ár/éj):
Belső:

8.000,-Ft/apartman/éj + üdülőhelyi adó

Külső:

12.000,-Ft/apartman/éj + üdülőhelyi adó

Egyéb tudnivalók:


A közölt árak az ÁFA -t tartalmazzák.



A fenti árakon felül az üdülés idejére -18 éves kortól - 400,- Ft/fő/éj, üdülőhelyi adót kell fizetni
az érvényes jogszabályoknak megfelelően.



A beutalt vendég semmilyen állatot nem hozhat az üdülőbe.



A közösségi helyiségeket (társalgó, konyha), az apartmant és a bejárati kaput biztonsági okokból
távozáskor kérjük, hogy mindenki zárja be.



Távozáskor (szerda) 10.00 óráig kell elhagyni az apartmanokat (a csomagok elhelyezése
napközben megoldható).



Érkezéskor (csütörtök) 10.00-órától lehet elfoglalni az apartmanokat.



Az étkezés önellátással történik. Ételmelegítésre mikrohullámú sütő biztosított. Tányérok,
poharak, evőeszközök és az alap konyhai felszerelések apartmanonként biztosítva vannak.



Az üdülési szezonban az Egyetem folyamatos napi jelenléttel gondnoki szolgálatot biztosít
az Üdülőben, aki az adminisztratív ügyek intézése mellett ellátja az estlegesen jelentkező hibák
elhárítását, illetve az udvar és a kert rendezését.



Bárminemű gond probléma esetén forduljanak bizalommal az ügyeletes gondokhoz, akit az 5.
számú apartmanban találhatnak meg.

JELENTKEZÉSI, ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
Jelentkezés módja és helye:


Üdülésre jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével, annak aláírását
követően azt leadva (személyesen, postai úton, elektronikusan) lehetséges.



A jelentkezési lapot az üdülések adminisztrációját bonyolító Jakab Judit épületgondnokság
vezetőnek kell leadni, illetve eljuttatni.

Elérhetőségek:
Jakab Judit épületgondnokság vezető
ÓE Kancellária, Operatív Igazgatóság
1034 Budapest, Bécsi út 96/B. II. emelet 235.
Telefon:
+36/1-666-5772
Mobil:
+36/70-399-2909
E-mail:
jakab.judit@ka.uni-obuda.hu
Előzetes jelentkezési határidő:

2017. május 31.

Természetesen a jelzett határidőt követően is folyamatosan fogadjuk és feldolgozzuk a jelentkezési,
illetve foglalási igényeket, de az Üdülő működtetésének a tervezése és a turnusok szervezése miatt
szükséges egy előzetes határnapot megjelölnünk.
Fizetés módja és feltételei:


A jelentkezési lap leadását követően minden érdeklődővel fel vesszük a kapcsolatot, és
visszaigazolást kap az igényelt szállásról, turnusról, mely tartalmazza a fizetés módját, feltételeit és
a térítési díj összegét.



A szállásdíjat és az üdülőhelyi adó díját, az üdülés megkezdése előtt kell kifizetni, az Egyetem
számlájára külön - külön történő átutalással.



A befizetésekről szóló igazolást elektronikusan meg kell küldeni az üdülést bonyolító
munkatársnak.



Az üdülési beutalót a befizetett banki átutalások igazolása ellenében állítjuk ki és küldjük meg
mindenkinek.



Az üdülési beutalót érkezéskor az üdülőgondnoknak le kell adni, a szállást csak így lehet elfoglalni.

Budapest, 2017. április
Szigeti Ádám s.k.
kancellár

JELENTKEZÉSI LAP
ZAMÁRDI ÜDÜLŐ
A JELENTKEZÉSI LAPON - AZ ESETLEGES ÜTKÖZÉSEK ELKERÜLÉSE MIATT - FONTOSSÁGI
SORRENDBEN KÉT ÜDÜLÉSI TURNUST / IDŐPONTOT KÉRÜNK MEGJELÖLNI

1.

.......................................................... -tól

........................................................................ -ig

2.

.......................................................... -tól

........................................................................ -ig

Az igénylő neve, beosztása: ……………………………………………………………………………………
Egyetemen dolgozik: ………………………………............ -tól
Munkahelye: ……………………………………………………………………...... Kar vagy Szervezeti egység
…………………………………………………………………………………………….. Intézet vagy Egység
Telefonszám: …………………………….. E-mail cím: ……………………………………………………….

A dolgozó valamint a vele együtt üdülő hozzátartozó neve, születési ideje.
Név

Születési év, hó, nap

1. ………………………………………………………….. ......

…………………………………………….

2. ………………………………………………………….. ......

…………………………………………….

3. ………………………………………………………….. ......

…………………………………………….

4. ………………………………………………………….. ......

…………………………………………….

Budapest, 2017. ……………………………..
……………………………….
aláírás

