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A szállásfoglalás rendje a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar által rendezett versenyekre
I. Ha a szállásigény csak a vendégszobákat érinti (Weiner Leó Kollégium 3. emelet)
1. Kérjük, hogy a szobafoglalást megelőzően regisztráljon a rendezvényre résztvevőként. A
kedvezményes szállásfoglalást (illetve a várható nagyszámú igény miatt a rendezvények
idejére bármilyen szállásfoglalást) csak akkor áll módunkban elfogadni, ha a DE
Zeneművészeti Kar szervezőitől megkapjuk az Ön nevét, mint résztvevőjét.
2. A szállást a rendezvény honlapján közzétett szállásfoglalási lapon lehet igényelni. A kitöltött
lapot a Debreceni Egyetem Kollégiumi Igazgatóság (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) részére
kell postai úton eljuttatni.
3. Kapcsolattartó: Zákány Ferenc gondnok úr a zakany.ferenc@unideb.hu címen, illetve
hivatali munkaidőben az (52) 512-940 közvetlen telefon/faxszámon.
(A szállásfoglalásban részt vesz Ulicsné Laczkó Gyöngyvér ügyvitelellátó is.)
4. A szállásfoglalások elfogadása érkezési sorrendben történik.
5. A rendelkezésre álló szálláshelyek véges volta miatt kifejezetten kérjük, hogy elállás esetén
a foglalást a fenti elérhetőségeken mielőbb mondja le.
6. A Weiner Leó Kollégium 3. emeleti vendégszobai szintjén a következő típusú vendégszobák
találhatóak:
- 1 db háromágyas, fürdőszobás,
- 1 db négyágyas, fürdőszobás,
- 2 db kétágyas, amelyben a WC, mosdó bent található, de a zuhanyzó a folyosón van,
- 1 db egyágyas, folyosói vizesblokkos
- 2 db kétágyas, folyosói vizesblokkos,
- 1 db négyágyas, folyosói vizesblokkos,
- 1 db hatágyas, folyosói vizesblokkos.
Összesen 26 férőhely.
7. Kérjük, hogy a szobafoglalás során jelöljék meg, kivel, kikkel kívánnak együtt lakni. Esetleg
azokat a személyeket is, akikkel kizárt a közös elhelyezés. Azokat az elhelyezési igényeket,
amelyek arra vonatkoznak, hogy az adott vendégszoba teljes lefoglalására vonatkoznak a
szoba teljes férőhely-kapacitásánál kevesebb vendég számára (kétágyas szoba lefoglalása
egy fő részére) csak a rendezvényre vonatkozó összes foglalás ismeretében van
lehetőségünk elfogadni.
8. A kedvezményes szállásdíj mértéke 2400 Ft/fő/éj (áfával együtt), amelyhez a hallgatói
résztvevőkön kívül minden olyan vendég esetében éjszakánkénti 400 Ft idegenforgalmi adó
járul, akinek nincs valamilyen munkaviszonya akár csak a rendezvény idejére valamely
debreceni székhelyű vállalkozással, szervezettel.
9. A szállásdíj két módon fizethető:
- a 24 órában rendelkezésre álló portán, készpénzben, nyugta vagy számla ellenében
- átutalásos számlával.
Készpénzes fizetés esetén sajnos bankkártyával, SZÉP-kártyával, egyéb utalvánnyal
történő fizetést nem áll módunkban elfogadni.
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Az átutalásos számlát a szállásfoglalás alapján, a Kollégiumi Igazgatóság
kezdeményezésére a Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság Pénzügyi Osztálya
állítja és küldi ki a számlafizetőnek. Kérjük, hogy az átutalásos számlára vonatkozó
igényét már a megrendelés során jelezze, a számlafizető nevével, címével és
adószámával együtt. Ha az átutalásos számlát nem a számlafizető nevére és címére kell
kiküldeni, kérjük, külön jelölje meg a címzettet.
10. A szállás az adott napon 16 óra után bármikor elfoglalható, a kar és a kollégium közös
portája az épület főlépcsőjének tetején található.
II. Ha a szállásigény hallgatói szobákat is érint:
1. A szállásfoglalás, fizetés menete mindenben azonos a vendégszobai foglalással
2. A hallgatói szobák négyágyasak, a vizesblokk a folyosón található. A rendezvény idejére
kiköltöző hallgatók a saját tulajdonú tárgyaikat bezárják a szobákhoz tartozó szekrényekbe,
ezért azok a vendégek számára sajnos nem állnak rendelkezésre.
3. A hallgatói szobák díja 1500 Ft/fő/éj (áfával együtt), az idegenforgalmiadó-szabályok
megegyeznek a vendégszobaiakkal.
Debrecen, 2015. március 12.
Borbás József s.k.
igazgatóhelyettes
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