Ismertető az SZTE balatonboglári üdülőjéről
A Szegedi Tudományegyetem balatonboglári üdülőjében biztosít dolgozói és azok családtagjai valamint
nyugdíjasai számára üdülési lehetőséget. Két épületben közös konyhás és tusolós szobákkal várjuk nyaraló
vendégeinket.
A 3, 4 és 5 ágyas szobák egyhetes turnusokban, 2012. június 13. és 2012. szeptember 11. között vehetők
igénybe. A főszezoni turnusokban csak 2 évnél idősebb gyermek vehet részt, kisebb gyermekkel – csak egyéni
megbeszélés alapján – elsősorban főszezonon kívül lehet az üdülőben tartózkodni.
Főzési lehetőséget – az Erkel és a Kodály utcai épületben is – étkészlettel és főzőedényekkel, gázpalackos
tűzhellyel, mikrohullámú sütővel és hűtőszekrénnyel ellátott konyha biztosít. Igényelhető ebéd is (1000,-Ft/adag)
a közelben lévő Bugi étteremben.
Balatonboglári üdülő igénybevételi díjai:
Az igénybevevők státusza
- egyetemi munkavállaló (GYES-en, GYED-en és TGYÁS-on lévők is) vagy
egyetemi nyugdíjas vagy ezek közvetlen családtagja (házastárs, 14 év feletti
tanuló gyermek és 14 év feletti unoka)
- egyetemi munkavállaló gyermeke és unokája: 3-6 év között
6-14 év között
- hozzátartozó (kereső gyerek, szülők, nagyszülő, egyéb közeli hozzátartozó)
- vendég
-vendég gyermek 3-14 éves korig
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*Főszezon: 2012. június 16-tól augusztus 21-ig.
A fenti díjon túl az idegenforgalmi adót (IFA) a 18 év feletti igénybevevő fizeti, ennek összege 340,- Ft/nap.
Kedvezmény: az üdülést megelőző évben már FDSZ tagsággal rendelkezők részére egy turnusra az SZTEFDSZ-SZB hozzájárulás 500,- Ft/FDSZ tag/éj.
Meghirdetett üdülési turnusok:
A balatonboglári üdülőben a 2012. évi turnusok az alábbi időpontokban kerültek meghirdetésre (a turnusok
mindig szerdán 8 órától kezdődnek és kedden 14 órakor fejeződnek be.)
2012. június
2012. július
2012. augusztus

1. turnus
Június 13-19.
4. turnus
Július 4-10.
8. turnus
Augusztus 1-7.

2. turnus
Június 20-26.
5. turnus
Július 11-17.
9. turnus
Augusztus 8-14.

3. turnus
Június 27-július 3.
6. turnus
Július 18-24.
10. turnus
Augusztus 15-21.

7. turnus
Július 24-31.

Kapcsolat:
Az üdülők igénybevételével kapcsolatban Kara Istvánné titkárságvezetőnél lehet érdeklődni, munkaidőben a
Rákóczi tér 1. címen vagy a +36-62-54-4493 illetve a kara.istvanne@gmf.u-szeged.hu e-mail címen.

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel: +36/62/ 544-493 Fax: +36/62/ 544-695
e-mail: foigazgatosag@gmf.u-szeged.hu • web: www.u-szeged.hu/gmf

