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MEGRENDELŐ 2019. 
Alulírott megrendelem a DALERD Zrt. Tájékoztatási Központjának erdészeti erdei iskola szolgáltatásait 

az alábbi részletezés szerint 

 
A program időpontja:………………………………………………………………………………………..…… 
 
Iskola/intézmény/csoport neve:………………………..……………….………………………………………... 
 
Címe, telefonszáma, e-mail címe:….…………………………………………………………………….............. 
 
Kapcsolattartó/pedagógus neve, telefonszáma, e-mail címe:….……………………………….………………… 
 
Résztvevők osztálya, kora:…………………………………………….………………………….……………… 
 
Érkezés időpontja:............................    Távozás ideje:............................    Közlekedési eszköz:........................... 
(Amennyiben tömegközlekedési eszközzel érkeznek, s a megállóból való bejutásban segítségünkre számítanak, kérjük írják meg az érkezés pontos  

helyét és időpontját!) A szállást az első nap 14 órától lehet elfoglalni, és az utolsó nap 10 óráig kell elhagyni. Az utazás napjain a csomagok őrzését 
megoldjuk. A vendégek érkezési és távozási időpontját a turnusváltások miatt egyeztetni szükséges. 
 

Fizetés módja (kérjük, aláhúzással jelölje):     készpénzzel a helyszínen     banki átutalással  
 

Teljes létszám:           fő  

Ebből tanuló:           fő lány:       fő fiú:       fő A szobák megfelelő elosztása miatt kérnénk 

pontosan kitölteni!            kísérő:           fő nő:          fő ffi:        fő 

     
Igényelt szállás:                    (Egy éjszakás megrendelés esetén 20% felárat számítunk fel!)  

 I. típusú szálláshelyen - 12-13-14 ágyas szobákban (közös fürdőszobával) fő  2.300Ft/fő/éj 

 1 ágyas tanári szobákban (az I. típusú szobák mellett, közös fürdőszobával)  fő  2.300Ft/fő/éj 

II. típusú szálláshelyen - 10 ágyas szobákban (szobánként külön fürdőszoba, wc.)* fő  2.800Ft/fő/éj 

 2 ágyas tanári szobákban (a II. típusú szobák közelében, saját fürdőszobával)* fő  2.800Ft/fő/éj 

 2 ágyas vendégszobák (külön álló épületben, külön fürdőszobával) * fő  2.300Ft/fő/éj 

Diákcsoportok esetében minden megkezdett 20 fő után 1 pedagógus szállása ingyenes! - Egy éjszakás megrendelés esetén 

20% felárat számítunk fel! - *November 1-jétől március 31-ig kedvezményes, 2.300,-Ft-os áron.     

Nagykorú vendégeink költségeit napi 450,-Ft/fő idegenforgalmi adó terheli. Megfizetése alól csak a kiküldetésben lévő, 

dolgozó pedagógusok mentesülnek! (Ehhez érkezéskor a munkáltató által kiállított kiküldetési rendelvényt kérünk!)   

   

Kért 

szolgáltatások: 

 

Szállás 
(fő) 

Reggeli 
(adagok száma) 

 

Ebéd 
(adagok száma) 

 

Vacsora** 
(adagok száma) 

 

Program 
(a kívánt napszakot 

jelölje x-szel) 
Program megnevezése 

és egyéb kérés 
(pl. önálló főzés, fogatozás, 

szalonnasütés, ételallergia stb.) 
A/620,-Ft B/650,-Ft A/950,-Ft B/1.000,-Ft A/750,-Ft B/800,-Ft 

haj-

nal 

dél-

előtt 

dél-

után 

éj-

szaka 

.…hó…., hétfő             

….hó…., kedd             

….hó…., szerda             

….hó…., csütört.             

….hó…., péntek             

….hó…., szombat             

….hó…., vasárnap             
** A vacsora minden esetben főtt étel. Amennyiben hideg vacsorát, ill. más étkezés helyett hidegcsomagot szeretnének, kérjük az adagszám bekarikázásával 
jelöljék! 

 

Az elküldött és visszaigazolt megrendelés egyben szerződésnek tekintendő, de a program kezdete előtt 60 nappal 

bármely fél részéről mindennemű kötelezettség nélkül írásban visszavonható. 60 napon belüli visszamondás esetén 

azonban a teljes szállásköltség kifizetését kérjük! (Az érkezés előtti napokban természetesen még pontosítható a létszám, az étkezés stb., 

hiszen a megrendeléskor leggyakrabban még távoli az időpont!)  

Megrendelést, lemondást, módosítást kizárólag írásban (e-mail, fax vagy hagyományos postai út) fogadunk el! 

 

 

Dátum:…………..…      Megrendelő:.......................................    Szolgáltató:…………………………..    
                                               (cégszerű aláírás, bélyegző)                                  (cégszerű aláírás, bélyegző) 

       

http://www.dalerd.hu/

