
 
4. BSI Balaton Szupermaraton szállás megrendelő 

Hotel Aranypart/Siófok és Hotel Aranyhíd vagy Panoráma /Balatonfüred 
 

A megrendelő lap kizárólag egy csomag foglalására alkalmas. Minden foglalt csomaghoz külön megrendelő lapot kérünk 
kitölteni. Kérjük a lapot jól olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. A foglalás csak fizetéssel együtt érvényes. 
 

Ezúton szeretnék szállást foglalni az 4. BSI Balaton Szupermaraton idejére, az alábbiak szerint: 
 

Csomag típusa 
 
1) Alapcsomag (2011. március 17-20, 3 éjszaka.) 

  egy főre (43.000 Ft)  két főre (63.000 Ft)   három főre (93.000 Ft)  négy főre (128.000 Ft)* 
* Aranypart szállodában 
apartman a készlet erejéig, 
Balatonfüreden szállodában 2 
db 2 ágyas szoba 

 
 
A fenti csomagon kívül szeretnék további extra éjszakát rendelni a Hotel Aranypartban*** az alábbi éjszakákra: 
 
1) 2011. március 16 (szerda éjszaka) 

  egy főre (12.000 Ft)  két főre (20.000 Ft)   három főre (27.000 Ft)  négy főre (36.000 Ft) 
 
és/vagy  
 
2) 2011. március 20 (vasárnap éjszaka) 

  egy főre (12.000 Ft)  két főre (20.000 Ft)   három főre (27.000 Ft)  négy főre (36.000 Ft) 
 
 
Vendég/vendégek neve: 
 
 
______________________________________________  ___________________________________________  
 név  név 
 
 
______________________________________________  ___________________________________________  
 név név 
 
 
Összesen fizetendő:                                 Ft 
 
Kapcsolattartó neve (nyomatatott betűkkel): _____________________________________________________ 
 
Telefonszáma: ___________________________________________ 
 
E-mail címe: ____________________________________________ 

Értesítési címe: __________________________________________________________________ 
 
A szállás kiírást elolvastam, a foglalás feltételeit tudomásul veszem és elfogadom. A kiírás megtalálható a 
www.futanet.hu weboldalon. 

____________________________________________ 
 aláírás 

http://www.futanet.hu/


 
 
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 Szupermaraton 
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 Szupermaraton szállásfoglalás”. 
 
3) Fizetés hitelkártyával.  
 

Kártya száma: - - -  Lejárat: év hó 
 

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.  
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