
 

TISZTELT BÉRLETTULAJDONOS VENDÉGÜNK! 

Az üzemeltetésünkben lévő Anna Fürdő Gyógy-, Termál és Élményfürdő 2020. évre 
érvényes bérleteivel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot kérjük kitölteni. 

Vendégeinket az esetleges vírushelyzet miatti újra életbe lépő esetleges korlátozásokról 
társaságunk honlapján, a www.szegedsport.hu oldalon tájékoztatjuk. 

A nyilatkozat kitöltésére vagy készpénzes visszatérítés átvételére a bérlettulajdonos által 
írásban meghatalmazott személy is jogosult.  

Kérdés esetén forduljon bizalommal recepciós és pénztáros kollégáinkhoz. 

Köszönettel: 
a Szegedi Sport és Fürdők Kft. csapata 

 _____________________________________________________________________  

NYILATKOZAT 

Alulírott (bérlettulajdonos adatai) 

 Név:    ………………………………………………………........................................... 

 Lakcím:  ………………………………………………………........................................... 

 Telefonszám:  ………………………………………………………........................................... 
(készpénzes visszatérítés esetén ezen értesítjük az átvételi lehetőségről) 
 

……………………………..   sorszámú:  □  éves □  tavasz □  10 alkalmas 

bérlet tulajdonosa az alábbiakról nyilatkozom. 

 
Kérjük kizárólag az Ön bérletére vonatkozó opciók közül válasszon, a kiválasztottat 
egyértelműen jelölje.  

A lehetőségek közül csak egy választható! 

Éves bérletem 

□  meghosszabbítását kérem 2021. május 26.-ig, az érvényes és esetleges 
korlátozott nyitvatartási feltételeket elfogadom. 

□  a bérlet időarányos árának visszatérítését kérem 51.825 Ft értékben. 

 
Idény bérletem 

□  felhasználom a 2020. nyári idényben (2020.07.20.-2020.09.30.) a 
korlátozott nyitvatartási feltételek elfogadásával 

□  árának időarányos visszatérítését kérem (03.16.-05.31.) 16.740 Ft 
értékben. 

http://www.szegedsport.hu/


 

10 alkalmas bérletem 

□  fennmaradó alkalmait felhasználom 2020. december 31-ig a 
korlátozott nyitvatartási feltételek elfogadásával – az éjszakai bérlet 
nappali felhasználhatóságát elfogadom 

□  árának arányos visszatérítését kérem, a felhasznált alkalmak 
levonásával 
 

Visszatérítési igény esetén  

□ készpénzben a Szegedi Sport és Fürdők Kft. központi pénztárában 
kitöltéstől számított 15 munkanapot vagy értesítést követően (Városi 
Sportcsarnok, 6726 Szeged, Temesvári krt. 33, nyitvatartás: hétfő-péntek: 
8.00-12.00, telefonszám: +36 62 549 970/108-as mellék) 

□ bankszámlára utalással, az alábbiak szerint 15 munkanapon belül:  
 
Kedvezményezett neve: ………………………………………………………………………….. 

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Tudomásul veszem, hogy az esetleges jövőbeni korlátozások miatti bezárásra 
vonatkozóan a bérletek kezeléséről, érvényességéről további döntések 
születhetnek, amely jelen nyilatkozatok módosítását teheti szükségessé. 

Fent megjelölt bérletemet a kompenzáció érvényesítéséhez átadom. 

A nyilatkozat során megadott adataim Adatvédelmi tájékoztató 
(http://www.szegedsport.hu/adatvedelmi-tajekoztato) alapján kerülnek kezelésre, 
amelyet megismertem és saját, határozott és egyértelmű döntésemből 
elfogadtam. 

Alulírott tudomásul veszem, hogy ezen nyilatkozat módosítására saját 
elhatározásból nincs lehetőség. 

Dátum: Szeged, 2020. ……………………………………..…… 

 

…………………………………………… 

aláírás 

 ____________________________________________________________________________________  

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. munkatársa tölti ki:  

A nyilatkozatot és a megjelölt bérletet átvettem, a nyilatkozat fénymásolatát 1 
példányban a leadónak átadtam: 
 
név:   ………………………………………………………  aláírás:  …………………………………………………. 

dátum: Szeged, 2020. ……………………………………………………………………. 

 

http://www.szegedsport.hu/adatvedelmi-tajekoztato

