
Balaton Maraton szállás megrendelő a      -ba 
 

A megrendelő lap kizárólag egy szoba foglalására alkalmas. Minden foglalt szobához külön megrendelő lapot kérünk 

kitölteni. 

Kérjük a lapot jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. A foglalás csak fizetéssel együtt érvényes. 
 

Ezúton szeretnék szállást foglalni a Balaton Maraton/Félmaraton idejére.  
 

Szoba típusa  
 

 Egyágyas szoba (6.700 Ft/fő/éj + ifa + reggeli igény szerint) 

 

 Kétágyas szoba (4.900 Ft/fő/éj + ifa + reggeli igény szerint) 

  

 Háromágyas szoba (4.700 Ft/fő/éj + ifa + reggeli igény szerint) 

 

 Apartman (5.500 Ft/fő/éj + ifa + reggeli igény szerint) KORLÁTOZOTT SZÁMBAN KAPHATÓ! 

 

 

 

Tartózkodási idő: 

Érkezés dátuma: 2011. november _____. 

Távozás dátuma: 2011. november _____. 

Összesen: ___________ éj 

 

Felnőtt vendégek neve: 
 

 
______________________________________________  ___________________________________________  

 név  név 

 

 

______________________________________________  ___________________________________________  

 név név 

 

 

Összes felnőtt száma: ______________ fő 

 

 

Gyermek vendégek (18 év alatt) neve és pontos születési dátuma: 

 

_______________________________________________  .. 

 név születési év hó nap 

 

_______________________________________________  .. 

 név születési év hó nap 

 

_______________________________________________  .. 

 név születési év hó nap 

 
 

Összes gyermek száma: ______________ fő 

 

Reggelit rendelek 1300 Ft/fő/nap áron 

november 19-e reggelre _________ fő részére  november 20-a reggelre ___________ fő részére  
 

Összesen _____________ db reggelit rendelek 



Fizetés 

 

FELNŐTTEK  

 Ár/fő/éj Ifa  Éjszakák száma Felnőttek száma  Összesen 

 

(_____________ Ft/fő/éj + 370 Ft/fő ) X __________éj X _________ fő =                              Ft (1) 

 

 

GYEREKEK 

 Ár/fő/éj  Éjszakák száma  Gyermekek száma  Összesen 

 

_____________ Ft/fő/éj X __________éj X _________ fő =                          Ft (2)  

 

REGGELI 

Reggelik száma  Ár/fő Összesen 

 

______________ db reggeli X 1300 Ft =                              Ft (3) 

 

 

A fent bekeretezett összegek (1-es, 2-es és 3-as rubrika összegei) összeadásával megkapja a teljes fizetendő 

összeget: 

 

_____________ + _______________ + _____________ =                                       Ft 
felnőttek (1) gyerekek (2)  reggeli (3) 

 

Kapcsolattartó neve: ______________________________________________ 

 

Telefonszáma: ___________________________________________ 

 

Fizetés módja 

 

1) Banki átutalás a BSI Futó Kft. Budapest Banknál vezetett bankszámlaszámára: 10102086-51120700-01000007. Az 

átutalás megjegyzés rovatában kérjük feltűntetni a kapcsolattartó nevét és hogy „Balaton Maraton szállásfoglalás” 

 

2) Befizetés sárga csekkel. Igényelhető versenyeken az információban, a versenyirodában és telefonon. A csekk 

megjegyzés rovatában kérjük feltűntetni a kapcsolattartó nevét és hogy „Balaton Maraton szállásfoglalás”. 

 

3) Fizetés hitelkártyával.  

 

Kártya száma: --- Lejárat: évhó 

 

CVC2 szám:  (MasterCard esetében szükséges, megtalálható a kártya hátoldalán a mágnescsík alatt, az utolsó 3 

számjegyből áll) 

 

Kártya típusa:  Visa  MasterCard  AmericanExpress 

 

Alulírott meghatalmazom a BSI Futó Kft-t, hogy a szállás díját levonja a hitelkártyámról. 

 

 

____________________________________________ 

 aláírás 

 

4) Készpénzben a BSI versenyirodában vagy az információban.  


