BAŞVURU FORMU
Adı-Soyadı
Doğum Yeri/Tarihi
Telefon No
Ev/İş
E-Posta Adresi

TOD Sicil No
T.C. Kimlik No
Cep

Adresi – Ev/İş
Konaklamak İstediğiniz Oteli İşaretleyiniz
1
2

Belek

Tekirova

Sungate

Beldibi

Konaklamak İstediğiniz Tarihleri Öncelik Sırasına Göre Aşağıdaki Listeye Yazınız
Otele Giriş Tarihi
Otelden Ayrılış Tarihi
Otele Giriş Tarihi
Otelden Ayrılış Tarihi
OTELE GİDECEK KİŞİLERİN
Adı-Soyadı

Yakınlığı

Doğum Tarihi
(Gün-Ay-Yıl)

1
2
3
4
5
6
7
8
Otelden Yararlanma Hakları:










Tesisten, ödenti borcu olmayan TOD üyeleri yararlanır.
Derneğe yeni üye olanlar, üyelik tarihinden başlamak üzere 2 (iki) yıl süreyle tesisten yararlanma hakkını kullanamazlar.
Konaklama süresi; yüksek sezonda en çok 5 (Beş) gündür. Düşük sezonda ise başvurdukları ayın kontenjanı ve talebe göre konaklama süresi değerlendirilebilecektir.
Başvuru formlarında, otelde kalmak istediğinizi ilgili kutucuğu işaretleyerek (X) belirtiniz
Başvuru formlarında, otele giriş-çıkış tarihleri iki seçenek olarak belirtilecektir.
Yüksek sezonlarda bir üyeye en çok 2 (İki) oda ayrılabilecektir. Düşük sezonlarda ise kontenjanın yeterli olması durumunda bir sınırlama olmayacaktır.
06-12 yaş arası çocuklar dâhil her odada en fazla 3 (Üç) kişi konaklayacak şekilde talepler yapılmalıdır.
Konaklama tarihleri belirlenirken; otele giriş tarihinin Cumartesi günü olacak şekilde seçilmesine özen gösterilmelidir.
Anne-babaları ile aynı odada kalmak koşuluyla 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz, 6-12 yaş arası çocuklar için % 50 (Yüzde elli) indirimli tarife uygulanacaktır.
Başvuru Zamanı:

 Konaklama başvuruları, konaklama talep edilen ayın en az iki buçuk ay öncesinden TOD Genel Merkezinde olacak şekilde yapılmalıdır.
 Başvuru formları, formda yazılı açıklamalara uygun olarak doldurulur ve imzalanarak TOD Genel Merkezine gönderilir (posta, belgegeçer, e-posta ile) veya elden teslim edilir. Başvuru
sahipleri, başvuru formlarının üzerinde yazılı tüm koşulları kabul etmiş sayılır. İmzasız başvurular geçersizdir.
Başvuruların Değerlendirilmesi:











Başvuruların değerlendirilmesi, haftalık ve aylık oda sayısı ile aylık geceleme kontenjan sayısı esas alınarak yapılır.
Üyelik ödenti borcu bulunan üyelerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Başvuru zamanından sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ancak, kontenjanın dolmaması ve tesis işletmecisinin de uygun görmesi halinde değerlendirilebilecektir.
Başvuru sayısının haftalık/aylık oda ve geceleme kontenjan sayılarını aşması durumunda, yönetmelik ekindeki (EK-1) puanlama sistemine göre Yönetim Kurulunca değerlendirme
yapılacaktır.
Değerlendirme sonucunda en fazla puana sahip olandan başlanarak sıralama yapılır. İlk sıradakinden başlanarak kontenjan dolana kadar başvuru alınır ve o aya ait yer ayrılma işlemleri
tamamlanır. Puanların eşit olması durumunda, eşit puana sahip olanlardan önceki yıllarda tesiste konaklamış olanlar öncelik hakkını kaybeder. Her çeşit eşitlik halinde ise kura çekilir.
Değerlendirmeler sonucu otelde konaklayacak olanlar için yer ayırma işlemleri yaptırılır ve bu üyelere; otele giriş-çıkış yapacağı tarihler, toplam konaklama bedeli ve son ödeme tarihi
ile ücretin yatırılacağı banka ve hesap numarası, başvuru sahibinin başvurusunda belitmiş olduğu iletişim bilgileri kanalıyla ulaştırılır. Son para yatırma tarihine kadar ödeme
yapmayanların yer ayırma işlemleri iptal edilir ve yerine sıradaki yedek üye alınır.
Otele giriş tarihinde, odalara yerleşme en erken saat 14.00’de, otelden çıkış tarihinde odaların boşaltılması ise en geç saat 12.00’de olmaktadır. Saat 12.00 den sonra odalarını
boşaltanlardan otel işletmecisince, kişi başına otelin bir günlük tam tarife bedeli alınır. Bu bedel ödenmesine rağmen o gün otelde kalınamaz.
Yer ayırma tarihinden önce tesisten konaklama isteminde bulunulamaz. Bedelini yatırdığı halde otele gitmeyenlere, giriş tarihinden sonra otele gidenlere ya da otelden çıkış tarihinden
önce otelden ayrılanlara otelde kalmadıkları günlerin parası geri verilmez.
Tesiste konaklayacak üyelerin, diğer müşterilere verilen tüm hizmetlerden ayrıcalıksız olarak aynen yararlanacaklarını, buna karşılık, tesiste konaklayacak üyelerimizin, genel otelcilik
kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini, tesiste konaklayan diğer müşteriler için uygulanan genel güvenlik, işletme kural ve ilkelerinin kendileri için de uygulanmasının doğal
olduğunu, bu kural ve ilkelerin uygulanması sırasında oluşabilecek şikâyetler nedeniyle herhangi bir hak isteminde bulunamayacaklarını kabul ederler.

İMZA

