
 
 

 
 

 
 

  
 

OTEL KONAKLAMA BAŞVURU FORMU 
(Vefat Eden Üye Ailesi İçin) 

 
 Adı Soyadı : …………………………………………………. 
 Oda Sicil No. : …………………………………………………. 
 T.C.Kimlik No. : …………………………………………………. 
 İş Adresi : …………………………………………………. Ev Adresi : ………………………………………… 
     …………………………………………………. ……………………………………………………………..   
     …………………………………………………. ……………………………………………………………..    
 İş Tel.  : 0 (………)..……………………………………. Ev Tel.  : 0 (………)..…………………………… 
 GSM  : 0 (………)..…………………………………….  
 

BERABERİNDE KONAKLAYACAK KİŞİLER 

  
 

(AYNI AYDA OLMAK KOŞULU İLE ) KONAKLAMA TARİHLERİ ( TARİH SIRASINA GÖRE ) 
 

   1- Otele Giriş: ……/……./20…  Otelden Ayrılış: ……../……../20…  Toplam: Gün: ………. Gece: ………… 

   2- Otele Giriş: ……/……./20…  Otelden Ayrılış: ……../……../20…  Toplam: Gün: ………. Gece: ………… 

   3- Otele Giriş: ……/……./20…  Otelden Ayrılış: ……../……../20…  Toplam: Gün: ………. Gece: ………… 

 

•  Konaklama her şey dahil (All inclusive) 0-6 Yaş arası çocuklar ücretsiz, 6-12 yaş arası çocuklar ise %50 indirimli olmak üzere 
(Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında) 24 Euro, diğer aylarda 20 Euro. 

•  Orman Mühendisleri Odasına aidat borcu olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 
•  Konaklama 5 geceyi geçmeyecek üyelerimizin anne, baba, eş ve çocukları (bakmakla yükümlü) konaklamaya katılabilecektir. 
•  Katılımcı formu değerlendirilmesi sonucu otelde kalmaya hak kazananlar, adreslere bildirilecektir. Üyelerimize belirtilen hesap 

numarasına yatırılan ücret (rezervasyon iptali olmayacağından) iade edilemez. 
•  Otele giriş tarihinde odalara yerleşmenin en erken 14:00’de mümkün olabileceğinden, otelden ayrılış günü ise en geç saat 12:00’de 

odaların boşaltılması gerektiğini, 12:00’den sonra odaların boşaltılmaması halinde, kişi başına otelin bir günlük tarife bedeli 
ödeneceğini, üyelerimiz şimdiden kabul etmiş sayılırlar. 

•  Ücrete dahil olanlar; Lokantalar, barlar, odalardaki minibarlar, kafeler, diskotekteki her türlü yiyecek-içecekler, Aquapark, Mini 
Clup, plaj havlusu, şezlong, Türk hamamı, gölet kayığı, Ücrete dahil olmayanlar; masaj, aroma terapi, su kayağı, jet ski, vb su 
sporları tenis kortu aydınlatması. 

•  Otelde konaklayan üyelerimize, tesiste kalan diğer müşterilere verilen tüm hizmetler ayrıcalıksız olarak aynen sunulacaktır. Buna 
karşılık tesiste konaklayacak üyelerimiz, genel otelcilik kuralları çerçevesinde hareket edeceklerini, tesiste konaklayan diğer 
müşteriler için uygulanan genel güvenlik ve işletme kural ve prensiplerinin kendileri için de uygulanmasının doğal olduğunu, bu 
kural ve prensiplerin uygulanması sırasında oluşması muhtemel şikayetler nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını 
kabul ve taahhüt etmişlerdir. 

 
 
 
                 Yukarıda belirtilen şartlarda konaklamayı kabul eder, tercihlerim doğrultusunda müracaatımın kabul edilmesini 
arz ederim. 

 
 

         ……../…… / 20… 
                      İmza 

ADI SOYADI YAKINLIĞI DOĞUM TARİHİ T.C. KİMLİK NO. 

1-)  KENDİSİ    

2-)     

3-)     

4-)    

5-)    

Premium Belek Hotels 


