
CSEMETE Bugaci Oktatóközpont 
- megrendelő – 

 
Csoport/intézmény megnevezése: ……………………………………………………………………………………... 
 
Csoportvezető/kapcsolattartó neve: ………………………………………………………………………………...…… 
A csoport tagjainak életkora:  ……-tól   ……-ig,  létszám: …………..   fő 
Csoportvezető/kapcsolattartó elérhetőségei: 

munkahelyi telefon: ……………………………………….…. 
saját telefon:  ………………………………………….. 
e-mail:   ………………………………………….. 
fax:   ………………………………………….. 

 
Az időpont meghatározásához előzetes egyeztetés szükséges a CSEMETE Irodával: 62/424392 

az Oktatóközpontba érkezés időpontja:   …… év …… hó …. nap …. óra …. perc 
az Oktatóközpont elhagyásának időpontja:  …… év …… hó …. nap …. óra …. perc 

 
Ellátás módja:        önellátó        étkeztetést kér        Karikás csárda (30/4166439) 
 
Az igénybe vett szolgáltatások költségkalkulációja: 

 ár szorzó kalkulált ár 
kötelező egyszeri belépési díj a területre, amely magában 
foglalja a Pásztormúzeum és a lovasbemutató díját is* 

700 Ft / fő   

fűtési díj (okt 23 – március 15.) 1500 Ft / nap   
    
egynapos program esetén táborhasználat 300 Ft / fő   
Szakvezetés** 5000 Ft / nap   
szakvezető útiköltség-térítése 8000 Ft / program   
    
étkeztetés 1800 Ft / fő /nap   
szállás sátorban 800 Ft / fő / éj   
szállás épületben, hálózsákkal 1300 Ft / fő / éj   
szállás épületben, ágyneművel 1600 Ft / fő / éj   
    

ÖSSZESEN:         

* az érkezés-beléptetés és a lovasbemutató időpontját illetően egyeztetni szükséges a Bugac Puszta Kft-vel: 30/4166439, 
   illetve érkezéskor kérjük jelentkezzenek be a Karikás Csárdánál található beléptető-kapunál! 
** a szakvezetésről tájékoztatás kérhető a CSEMETE elérhetőségein (62-424392, 20-3289433) – a terepi programok 

bejelentés kötelesek a természetvédelmi őrnél: Luca Márk, 30-2886223. 
 
A megrendelés és a foglalás a kalkulált végösszeg legalább 10%-ának befizetésével válik érvényessé! A befizetés 
módja:     Átutalással a 11735005-20089247 bankszámlaszámra (CSEMETE Term. és Körny. Véd. E.) 
     Postai úton vagy személyesen: CSEMETE Egyesület, Szeged, Arany János u. 1., 6720 
 
Az előleg befizetésének dátuma:  …… év …… hó …. nap 
 
Számlázási cím: …………………………………………………………………………………………… 
 
 

………………………………………   ………………………………………………… 
csoportvezető      cégszerű aláírás 

 
A megrendelés érvényesítéséhez kérjük faxon (62/424392) vagy szkennelve (csemete@csemete.com) eljuttatni az 
egyesülethez a következőket: 

1. aláírt megrendelőlap  2. aláírt oktatóközponti házirend  3. a befizetés bizonylatának másolata 
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