
Nyári hírlevél előzetes (0/2 hírlevél) 

 

Kedves Nyári Szállásra Jelentkezők! 

Újabb hasznos infókat szeretnénk megosztani önökkel a nyári szállással kapcsolatban. 

1. A szolgáltatások rendjéről: A szállásdíj olcsó volta miatt úgy döntöttünk, hogy a szolgáltatások díja 

kicsit megemelkedik. Mivel az egyszerű kezelésre kell törekednünk, s a portán nem vezethetünk be 

minden szolgáltatásra külön díjat, ezért két csomagot kínálunk önöknek.  

I. csomag: kondi és kardiobérlet együtt     2.500,- Ft/hó 

II. csomag: egyebek: biliárdasztal, kerékpár, Xbox, csocsó, asztalitenisz, játékok, 

szalonnasütőhely használata ( a fát nem tartalmazza!) 2.500,- Ft 

Ennek igénylésére egy űrlapot készítünk, s ezt is a portán lehet majd felvenni, aztán kitöltés után 

leadni. 

 

2. A nyári belépőt fényképpel látjuk el, ezért már most felhívjuk a figyelmüket, hogy a szerződést csak 

akkor kötjük meg, ha a ennek a kötelezettségnek (is) megfelelnek. Bürokratikusnak tűnik, de az 

önök érdekeit szolgálja. 4x4 vagy 5x5-ös méretű, igazolványszerű képet kérnénk jpeg formátumban, 

s olyan minőségben, ami az azonosítást lehetővé teszi. (Aki a következő félévben kollégista lesz, 

felhasználhatja majd a következő tanév belépőjénél is!) 

Mail cím, ahová kérjük elküldeni: bagolyvar@bagolyvarkoli.eu  

 

3. Újabb infók kerültek fel a honlapra a nyári szállással kapcsolatban, kérjük, tájékozódjanak időnként! 

 

4. Jó hír, hogy két emeletnyi szobát felhasználhatunk a nyári szállásnál, mert elmarad a nyári felújítás. 

A zuhanyzós 2 ágyas lehetőség még nem dőlt el, de a fizetés időpontjáig az is kiderül. Ez csak annál 

lesz fontos, aki csak ezt az opciót kívánja igénybe venni, de neki javaslom, hogy közben máshol is 

keressen lehetőséget! 

 

5. Továbbra is várjuk közérdekű kérdéseiket az FB-csoportba, ám ami a kiadott infókban vagy a 

dokumentumokban megtalálható, azokra ne kérdezzenek rá, hanem szíveskedjenek jobban 

tájékozódni! Hogy ez így történjen, „prémium info” szolgáltatást vezetünk be 200,- Ft/válasz 

megfizetése mellett, melyet majd az Alapítvány kasszájba kell bedobni a portán, amit a Fészekrakó 

programunkra használunk fel!    

 

 

Köszönöm a figyelmüket! 

 

Budapest, 2018. május 15. 

 

Bálint Imre 
kollégiumvezető 
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