TAGFELVÉTELI ÍV
A mai napon - 2019.………………………………………….. napján– szeretnénk bejelenteni a Tagfelvételi kérelmünket
a Magyar Kastélyszállodák Szövetsége szervezetbe. Tudomásunk van a belépési feltételekről, valamint a Tagdíj
éves mértékéről, melynek megfizetését félévente történő számlázással vállaljuk.
CÉG NÉV és az ÉPÜLET ELNEVEZÉSE:
SZÉKHELY:
POSTÁZÁSI CÍM:
ADÓSZÁM:
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
KÉPVISELŐ:
SZOBÁK SZÁMA:
TAGSÁGI ELLENŐRZÉSI DÍJ: 30.000 Ft (ellátás biztosítása 1 vagy 2 fő részére amennyiben szükséges)
TAGDÍJ/ÉV:
MARKETING/ÉV: Tag évente egy alkalommal marketing célok felhasználására 2 db KastélyUtalványt
biztosít MKSZ részére, az utalványok értéke egyenként legalább brt. 50.000 Ft értékű, a tartalmát a Tag
határozza meg. Az utalványok felhasználási határideje: a kibocsátás dátumát követő év június 30.-a.

Tudomásul vesszük, hogy belépéskor fizetendő számla ellenében, az aktuális évre vonatkozó részarányos
tagdíj, azonban az ellenőrzési díj előre fizetendő és amennyiben a tagságra nem alkalmas a
jelentkező által képviselt épület, akkor a kifizetett összeg nem jár vissza.
Az alábbi feltételeket elfogadjuk:
Az MKSZ által megrendezett közgyűlésnek helyt adhat a Tag, azonban a tagság részére az alábbi
kedvezményeket, feltételeket biztosítania kell:
•

A közgyűléshez kapcsolódó: Ebéd ár: 2.500,- Ft/ fő, az ár levest, főételt, desszertet és ásványvizet
tartalmaz.

•

A közgyűléshez kapcsolódó: Vacsora ár: 2.500,- Ft/ fő, az ár előételt, főételt, ajándék desszertet és
ásványvizet tartalmaz.

•

A közgyűléshez kapcsolódó: Szállás: 5.000,- Ft/fő/éj reggelivel, wellness használattal.

Ha cégenként 2 főnél többen kívánnak étkezést igénybe venni a közgyűlés időtartamára, akkor, a 2 fő felett
legalább 10% kedvezményt kell biztosítani, az étkezések, illetve egyéb szolgáltatások díjaiból.

Tag vállalja az éves tagsági díj megfizetését számla ellenében, a tagdíjról MKSZ két félévre bontva állít ki
számlát. A Tag minden esetben a számlán szereplő határidőig átutalással egyenlíti ki a tagdíjakat.

Tag részéről a tagság megszüntetését kérő kilépő nyilatkozatot, az MKSZ elnöke felé kell benyújtani,
személyesen, vagy postai úton, legkésőbb november 30.-ig, mert egyéb esetben a következő év tagsági díja
számlázásra kerül, így az év közben bekövetkezett felmondás esetén is vállalja a Tag a teljes évi tagdíj
rendezését.
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