2021/1 sz. Elnöki utasítás 2. sz. melléklete
HVDSZ 2000 üdülői vendégek és gondnok részére
Részvételi szabályok elfogadása
2021. május 25. napjától visszavonásig érvényes
- HVDSZ 2000 Üdültetési Szabályzatának kiegészítése –
A HVDSZ 2000 üdülői a covid 19 járvány harmadik hullámát követően - a Kormány szálláshelyekre vonatkozó
szabályozásainak feltételeivel - 2021. május 25-től vehetőek igénybe ismét, a 2020. évi Üdültetési Szabályzat
rendelkezésein túl visszavonásig 2021/1. sz. Elnöki utasítás jelen Részvételi szabályok kiegészítése című 1. sz.
melléklete határozza meg a kötelező érvényű szabályokat, amely kifüggesztésre kerül az üdülőinkben is.
A vendégek érkezésekor a beutaló (időszak, résztvevők) ellenőrzésén túl a gondnok további feladata, hogy a
védettségi igazolvány és személyazonosság igazolására alkalmas (fényképes) hatósági bizonyítványt vagy a
védőoltást igazoló applikációt ellenőrizze. A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorát
személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel vagy diákigazolvánnyal lehet igazolni. (Ha a
kiskorúság ténye nyilvánvaló, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy életkorának ellenőrzése
mellőzhető.) A gondnok az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványán szereplő
adatokat megismerheti, de az adatokat semmilyen módon nem rögzítheti: jelen nyomtatvány a védettségi
szabályok ismertetésének, a védettségi adatok ellenőrzésének igazolásáról szól.
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…………………………………………….. HVDSZ 2000 üdülőjének gondnoka nyilatkozom, hogy minden vendég szerepel a
HVDSZ 2000 üdülési felelőse által kiállított beutalón, minden vendég bemutatta védettségi igazolványát vagy
védőoltást igazoló applikációját és fényképes hatósági igazolvánnyal személyazonosságát igazolta, vagy a
felügyeletük alatt álló, szükség esetén életkorát igazolt, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy.
Gondnok aláírása: ……………………………………………………………..
Alulírott igénylő nyilatkozom arról, hogy én és a velem érkezett vendégek megismerték a 2020. évi Üdültetési
Szabályzatot, a 2021/1. sz. Elnöki utasítás Részvételi szabályok kiegészítése című 1. sz. mellékletet, amely az
üdülőben kifüggesztésre került. Tudomásul veszem, hogy igénylőként az én felelősségem, hogy a vendégek az
üdülés során a szabályzatokat betartsák. Jelen nyilatkozat 1 példányát átvettem.
Igénylő aláírása: ……………………………………………………………..
Dátum: ……………………………………………………………..

