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VDSZ 2019. Balatoni üdülések
Foglalási segédlet
A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti
Szövetségének balatoni üdülőibe a turnus/ok foglalását 2015-től, minden
Tagszakszervezet a saját tagjai részére internetes felületen érheti el, és kizárólag csak
az ott jelzett foglalások kerülnek ellenőrzésre, érvényesítésre. A foglalási oldal az
alábbi linken érhető el:
www.vdsz.hu/booking/
A Foglalási Rendszer –oldalon az alábbi választások lehetségesek:
1. Helység választás – menü pont alatt:
Itt kell kiválasztani azon üdülőt ahová foglalni kívánunk. (Balatonszemes,
Balatonvilágos) A kiválasztott helység sárga színű kiemelést kap.
A kiválasztás követően a naptárban megtekinthető a még szabad szobák száma.
Illetve azt is jelzi ha már nincs több lehetőség.
2. Szoba típus kiválasztása – menüpont alatt:
Megtekinthetőek a rendelkezésre álló szobatípusok a választott helységben.
(pl.: Balatonszemes 2 ágyas, 2+1 ágyas 3+1 ágyas) A szobatípusnál árak, fotók
és rövid leírás található.
3. Szoba foglalás – menüpontban:
Minden szobatípus alján a FOGLALÁS címre kattintva indíthatjuk a
regisztrációnkat. Adatok kitöltése ezt követően lehetséges. Értelem szerűen a
Tagszakszervezetek a saját tagjai nevére készítik el a foglalást, e-mail cím,
telefon és lakcím megadásával. Szakszervezeti tag kártyaszámát vagy a
Tagszakszervezetnél a kódot kérjük beírni. Kódok mellékletben megküldésre
kerülnek! Ezúton hívjuk fel figyelmeteket, hogy a rendszer különleges
karakterek nélkül fogadja el és ellenőrzi azt. (szóköz, kötőjel nélkül kell beírni)
Tagszakszervezetek turnusfoglalása is itt lehetséges. Ekkor szakszervezet
nevére indítsátok a foglalást. Foglalás vásárlás értéke a teljes árat tartalmazza,
a fizetendő rovat pedig a kedvezményes Szakszervezeti tagoknak szóló
kedvezményes árat jelzi. A szabályzat elfogadásával, a jelzett kód beírását
követően a FOGLALÁS-VÁSÁRLÁS gombra kattintva indíthatjuk el
rendelésünket.
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A foglalásról a megadott e-mail címre visszaigazolást küld a rendszer, a végleges foglalást
az un. VDSZ Adminok végzik majd el, amelyről szintén visszaigazolás érkezik. Ezt követően a
VDSZ központilag állítja ki a számlát, a megadott fizetési módok szerint. Az Üdülési
Szabályzat a honlapról is elérhető, illetve elfogadás előtt az ITT gombon is letölthető.
Tájékoztatjuk a Tagszakszervezeti üdüléssel foglalkozó kollégákat, hogy a szakszervezeti
tagjaik részére kizárólag Ők foglalják le az igényelt időpontokat, a VDSZ központjához
telefonon, e-mailben érkezett igényeket átirányítjuk az alapszakszervezethez.
Foglalás lemondása a visszaigazolás legalján szereplő résznél lehetséges, az „ide” szó
kattintásával:
Ha
a
foglalását
esetleg
le
szeretné
mondani,
kattintson
ide!
Vagy a lemondást foglalási szám azonosítóval írásban fogadjuk a lenti elérhetőségre.
Felmerülő kérdés esetén kérjük, hogy a VDSZ Országos Iroda Titkárságát keressétek az
alábbi elérhetőségen:
Telefon: +36-1-4612-420, +36-1-4612-418
E-mail: mail@vdsz.hu
Foglalásaitokat várjuk, az üdüléshez jó pihenést kívánunk előre is!
Budapest, 2019. március 11.
VDSZ Országos Iroda

