Erdőismereti Oktatóbázis és Kismesterségek Háza
Elérhetőségek:
8427 - Bakonybél, Szent Gellért tér 9.
E-mail: pajta2002 (@) gmail (.) com
Bognár Andrea +36 20 361 0342
www.bfnp.hu
SZÁLLÁS ÁRAK – 2021/2022. tanév

A szállásárak érvényességi ideje: 2022. augusztus 31-ig
2022. szeptemberétől az árak változni fognak - áremelés várható.
0-3 éves korig ingyenes.
erdei iskolai programot igénylő részére:
erdei iskolai programot nem igénylő részére:

2700 Ft/fő/éj
3200 Ft/fő/éj ( tartalmazza az Erdők Háza Múzeum egyszeri,
ingyenes megtekintését)

18 év felett a szállásdíjon felül + IFA fizetendő.

Minimális házhasználati díj: 15 fő szállásdíja.
A lemondás díja a minimális házhasználati díj alapján térítendő.
Tábortűz fahasználat díja: 1 fő erdei iskola programot igénylő szállásdíjának megfelelő összeg: 2700 Ft/csoport/alkalom.
A bakonybéli Erdőismereti Oktatóbázis és Kismesterségek Háza minimális erdei iskola programja:
„Fő a biztonság!”( a bázishely házirendje, a higiénia fontossága, a természetben való helyes viselkedés és a szelektív
hulladékgyűjtés), „Erdőismeret” (erdei túra szakvezetővel), „Vízvizsgálat”(a Gerence-patak vizsglata szakvezetővel), „Erdő és az
ember” (Erdők Háza Múzeum és a Bakonyi denevérek előadás és esti hálózás) modulok
Kedvezmények
Az erdei iskolás, táborozó és osztálykiránduló diákcsoportok számára 15 fő után egy kísérő számára ingyenes a szállás.
A szállást az alábbi szervek, valamint a magyar állampolgárok és az EU-tagállamok állampolgárai közül kedvezménnyel vehetik
igénybe:
a) a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság dolgozói,
b) a társ nemzeti park igazgatóságok dolgozói,
c) az a) pontban meghatározott szervezetek nyugdíjasai,
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közvetlen családtagjai. (Közvetlen családtagnak kizárólag a
kedvezményezett személy szülőjét, házastársát, élettársát, nevelőszülőjét és gyermekét, nevelt gyermekét kell érteni.
e) Magyar Természetjáró Szövetség által kibocsátott TEKA-kártyával rendelkezők
A kedvezmény mértéke: a-d) pontok esetében bruttó 50 %; az e) pont esetében 20 %.
A kedvezményt, illetőleg az ingyenességet kizárólag a kedvezményre/ingyenességre jogosító, érvényes okmány vagy igazolás
(hatósági igazolvány, útlevél, személyi igazolvány, munkáltatói igazolás, diákigazolvány, stb.) felmutatásával lehet igénybe venni.
Ennek hiányában az üzemeltető jogosult és köteles a kedvezményes/ingyenes szolgáltatást megtagadni.

Szeretettel várjuk szálláshelyünkön!

