VVSI szolgáltatási díj jegyzék 2017. évre
Versenyzők tagdíjai kajak-kenu, evezés, vitorlázás sportágakban

Egész éves tagdíj

80,000 FT/fő/év

(6,600 FT/hó)

Fél éves tagdíj

88,000 Ft/fő/év

(7,300 FT/hó)

44,000 FT/fő/fél év

Havi tagdíj, amely befizetésre kerül minden hó 20-ig 96,000 FT/fő/év

(8,000 FT/hó)

Két versenyző testvér estén:
Egész éves tagdíj

120,000 FT/év/2 fő

(5,000 FT/fő)/hó)

Fél éves tagdíj

132,000 FT/év/2 fő

(5,500 FT/fő/hó)

66,000 FT/fél év/2 fő
Havi tagdíj, amely befizetésre kerül minden hó 20-ig 145,200 FT/év/2 fő

(6,000 FT/fő)

Három versenyző testvér esetén
Havi tagdíj

2.000 Ft/fő

Pártoló tagok:
Egész éves tagdíj

120,000 FT/fő/év

(10,000 FT/hó)

Fél éves tagdíj

132,000 Ft/fő/év

(11,000 FT/hó)

66,000 FT/fő/fél év
Havi tagdíj, amely befizetésre kerül minden hó 20-ig 144,000 FT/fő/év (12,000 FT/hó)

Tornaterem bérlése:
Bérleti díj:

6.500 Ft/óra
45.000 Ft/nap

Bérlők:
Kikötőhely és hajótárolás (Bérlők)
Azon személyek, akik hajóhelyet bérelnek, állandó belépőt kapnak, mellyel - a bérlőn kívül - annyi
vendég tartózkodhat a VVSI területén alkalmanként, ahány személyes a hajójuk. A bérleti díj a
strandhasználat díját is tartalmazza.
Lakókocsihely bérlők (Bérlők)
Azon személyek, akik lakókocsihelyet bérelnek, állandó belépőt kapnak, mellyel - a bérlőn kívül - négy
vendég tartózkodhat a VVSI területén alkalmanként. A bérleti díj a strandhasználat díját is tartalmazza.
I. kikötő 2017. évi díjai
Vízi tárolás

170.000.- Ft/év

Parti tárolás

95.000.- Ft/év

Sólyázás a daru melletti sólyán

2.500.- Ft/alkalom

Egyszeri palástmosás

2.000.- Ft/alkalom

Daruzás

10.000.- Ft/alkalom

Szezon és éves tárolás esetén előre egyeztetett
időpontban 1 - 1 alkalom

ingyenes

Lakókocsi éves tárolás

180.000.- Ft/év
II. kikötő 2017. évi díjai

Megnevezés

Nagy hajók

Kis hajók +
csónak

Szörf
tárolása

Kajak,
kenu
tárolása

Szekrény
bérlet

Utánfutó
tárolása

Kikötőhely
bérlet - éves
2017. április 01 2018. március 31.

115.000.Ft
téli
parti
tárolással

95.000.- Ft
szekrénnyel

65000.- Ft
szekrénnyel

65.000.Ft

22000.Ft

22.000.Ft
(éves
bérlet
esetén
10000.-Ft)

Parti tárolás éves
2017. április 01 2018. március 31.

x

75.000.- Ft
szekrénnyel

x

x

x

x

Kikötőhely
bérlet - szezon
2017. április 01 2017. október 31.

90000.- Ft

75.000.- Ft
szekrénnyel

x

x

x

x

Parti
tárolásszezon
2017. április 01 2017. október 31.

x

70.000.- Ft
szekrénnyel

x

x

x

x

Téli
tárolás
(szabadban)
2017. november
01 - 2018. március
31.

55000.- Ft

45.000.- Ft

x

x

x

x

Fenti díjak az Áfát tartalmazzák

Egyéb a VVSI területére belépésre jogosult személyek:
Kísérők:
Meghatározás:


Azon személyek, akik az intézményekbe érkező versenyzőket, gondozottakat, kezelésre járókat
kísérik az általuk igénybe vett helyszínekre (pl: szülő kíséri gyerekét edzésre, szülő kíséri
gyerekét foglalkozásra).

Jogosultságuk:


Az intézmény területén tartózkodhatnak, azon idő alatt, amíg a különböző foglalkozások
tartanak, (edzés, vizsgálat stb.) Csak a VVSI területén tartózkodhatnak, az egyéb
helyszíneket nem használhatják!

A gépkocsival való behajtásra a szálloda vendégei, valamint a korai fejlesztő és a rehabilitációs központ
kliensei jogosultak.
A VVSI területén kizárólag azok a személyek tartózkodhatnak, akik a fent meghatározott státuszok
valamelyikének megfelelnek.

Strand használatának díja:
3 éves kor alatt ingyenes
Felnőtt napi jegy: 1.200 Ft
Felnőtt délutáni jegy (16 órától): 700 Ft
Gyermek napi jegy (3-14 éves korig): 600 Ft
Gyermek délutáni jegy (16 órától): 350 Ft
Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermek): 3.000 Ft

