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Lakásfenntartók Országos Szakmai konferenciája 
 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 2019. január 28-30. (hétfő- 

kedd-szerda) Gunaras Resort Spa Hotel****superior megrendezendő tapasztalatcserére  
 

Helyszín:  Gunaras Resort Spa Hotel****superior 
7200 Dombóvár- Gunaras, Kernen tér 1. 

                        

Résztvevő(k) neve(i): ……………………………………………………….………………....   

 

Cím irányítószámmal: …………………………………………………………..……………... 

 

Telefon és e-mail cím: ……………………………..................................……………………………. 

 

Részvételi díj szállással 2019.01.28- 01-30.:  

(a részvételi díj tartalmazza a szállás és az ellátás költségeit 

kétágyas szobai elhelyezéssel) 

 

39.500.- Ft/fő (áfával)      

Szállás nélküli részvételi díj: 

(a részvételi díj csak az ellátás költségeit tartalmazza) 

 

19.500.- Ft/fő (áfával)      

Részvételi díj egyágyas szobai elhelyezéssel 2019.01.28- 01-30.:  

(a részvételi díj tartalmazza a szállás és az ellátás költségeit) 

 

49.000.- Ft/fő (áfával)      

Részvételi díj nem LOSZ tag részére: 2019.01.28- 01-30.:  

(a részvételi díj tartalmazza a szállás és az ellátás költségeit 

kétágyas szobai elhelyezéssel)  

 

51.900.- Ft/fő (áfával)      

 

Szállás nélküli részvételi díj nem LOSZ tag részére: 

(a részvételi díj csak az ellátás költségeit tartalmazza)  

 

29.000,- Ft/fő (áfával)      

Részvételi díj egyágyas szobai elhelyezéssel nem LOSZ tag 

esetén 2019.01.28- 01-30.: (a részvételi díj tartalmazza a szállás és 

az ellátás költségeit) 

 

 

62.900,- Ft/fő (áfával)      

A megjelölt igények alapján kiszámított részvételi díj (több 

résztvevő esetén összesen): 

 

 

………… ,- Ft (áfával) 

 
A jelentkezési lapot legkésőbb 2019. január 10-ig (szerda) a Lakásszövetkezetek és Társasházak 

Országos Szövetsége (LOSZ) címére (1121 Budapest, Oltvány köz 6.) vagy a 06/1 331-1396 

faxszámra, illetve internetes letöltés esetén a losz@losz.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni. 

A részvételi díj az idegenforgalmi adó összegét nem tartalmazza, a helyszínen fizetendő 300 Ft/éj/fő. 
 

Tudomásul vesszük, hogy a továbbképzés részvételi díját a jelentkezési lap leadásával egyidejűleg (de 

legkésőbb 2019. január 12-ig) a LOSZ 65100149-10013852 számú számlájára át kell utalnunk. A 

részvételi díj a tapasztalatcsere napjaira nem osztható fel, és a szállás másra nem ruházható át.  

 

Az átutalásnál kérjük a közlemény rovatban a lakásszövetkezet nevét és székhelyét (település neve) is 

feltüntetni. A részvételi díjról a számlát az alábbi név, címre kéri a jelentkező(k) kiállítani:  
 

Név/Cím: ………………………………………………………………………………………………. 

A számlát a küldő (a fentiekben megjelölt) lakásszövetkezet, társasház részére állítjuk ki és a végleges 

programmal együtt a regisztrációnál adjuk át. 

 
Dátum:        ….................................................. 

küldő lakásszövetkezet (társasház) 

cégszerű aláírás 
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Tájékoztató a szállásról és a kapcsolódó szolgáltatásokról: 

 

 
 

 
Elhelyezés: Egyágyas és kétágyas standard szobában 

Az ár tartalma: 

 szakmai programokon való részvétel 
 szállás stílusos, modern szobában 
 bőséges svédasztalos reggeli 
 Korlátlan fürdő használat (kültéri medencék, beltéri 

medencék, szauna világ) 
 fittness terem használata 
 fürdőköntös és törölköző bekészítés a szobákban 
 ingyenes korlátlan Internet csatlakozási lehetőség az 

egész épületben (wifi) 

Az idegenforgalmi adót (300 Ft / fő / éj, 18 éves kortól) az ár nem tartalmazza. 
Háziállatok (kisebb állatok): 3 000 Ft / éj (nem vihető be az étterembe és gyógyfürdőbe) 
 
Bejelentkezés (Check in) az érkezés napján 15:00 órától, a kijelentkezés (Check out) az 
utazás napján 11:00 óráig történik.  
 
A szakmai programok helyszíne a Konferencia I. terem  
 

Konferencia I. terem jellemzői: 

 alapterület: 93 m2 

 belmagasság 4 m 

 légkondicionált 

 természetes fénnyel megvilágított  

 teljesen besötétíthető  

 Wireless Internet hozzáférés biztosított 

 
Étkezési lehetőségek: 
 

Menüebéd svédasztalos kiszolgálással  
Mely tartalmaz: 
- egy fajta levest 
- egy fajta főételt körettel 
Ebéd vagy vacsora svédasztalos kiszolgálással: 
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Mely tartalmaz:  
- egy fajta előételt, 
-két fajta levest,  
-négy fajta főételt körettel,  
-kettő fajta desszertet,  
-salátabárt 
 
Az áraink italfogyasztást nem tartalmaznak. 
Italfogyasztás itallapról történő fogyasztás alapján. 
 
A vacsora alatt és utána 22.00 óráig élő zene (1 fő személyében) szolgáltatás.  
 
Csapatépítő fakultatív programra ajánlanánk: 
 
Drinkbárban található kettő bowling pálya, a szolgáltatás ára 2540 Ft/1óra/1 pálya, félszinten 
található játékterem használatát (biliárd/1000,-Ft/óra, asztali foci/500,-Ft/óra, rex/500,-Ft/óra), 
a foglalásukhoz előzetes időpont egyeztetés szükséges. 
 
Wellness: 
 

A szálloda mínusz első szintjén található beltéri wellness 
részleg, mely rendelkezik egy élmény elemes medencével, egy 
gyermek medencével, egy jakuzzival, szaunákkal, gőzkabinnal 
és egy napozó terasszal. 
 
Az épület mögött található a szállodához tartozó Gunaras 
gyógyfürdő, mely kültéri és gyógyvizes beltéri medencékkel 
biztosítja a pihenést vendégek számára, a nyitvatartási idő 

alatt. 
 
A szállodában található wellness részleg 09:00-22:00 óráig üzemel, a szálloda mögött található a 
szállodához tartozó Gunaras gyógyfürdő kültéri medencéje hétköznapokon 08:00-22:00 óráig, 
beltéri medencéi hétköznapokon 08:00-19:00 óráig tart nyitva. 
 
Egyéb információk: 
A parkolást a csoport részére térítésmentesen biztosítjuk. 
 
 

 

 


