BSHE 2022. évi előfoglalásos tájékoztató
Tisztelt Horgásztársak, kedves helyfoglaló Horgászbarátaink!
Ígéretünknek megfelelően, a korábbi évekhez hasonlóan – az országos és a maconkai
versenynaptár 1.0 verziója kialakításának 01.14-i lezárását követően, eredeti
terveinkhez képest egy hét késéssel – idén is biztosítjuk a „helyfoglalásos törzsgárda”
részére az előfoglalás lehetőségét.
1. Előfoglalási lehetőség: Legalább 3 éjszaka és 3 felnőtt horgász esetén, az adott
helyre vonatkozó, a helyfoglalási programban jelzett minimális ár
figyelembevételével. Az ettől eltérő kérelmeket nem bíráljuk el.
2. Az előfoglalás módja: A maconka@maconka e-mail címre küldött mail formájában
fogadjuk a kérelmeket 2022.01.15-2022.01.21-ig. A kérelmek előtt szükséges (1) a
közzétett maconkai horgásznaptár („maconkai weblap „Dokumentumtár” rovat,
2022.01.15-i bejegyzésnél letölthető) áttekintése a foglalható időszakok áttekintése
céljából, (2) a 2022. évi kedvezményes maconkai helyfoglalás áttekintő
díjtáblázatának („maconkai weblap „Dokumentumtár” rovat, 2022.01.08-i
bejegyzésnél letölthető) áttekintése az árak, a várható foglalási díj kalkulációja
céljából, (3) a 2022. évi Maconkai Horgászrend („maconkai weblap „Hírek” rovat,
2021.12.30-i bejegyzésnél letölthető) helyfoglalásra vonatkozó részeinek
áttekintése a szabályok megismerése céljából. A mail-ben kérjük (1) a
kapcsolattartói nevet, (2) az elérési telefonszámot, (3) a foglalás tervezett időszakát,
(4) a létszámot (benne: vendég, alaptag, tag, hölgy, ifjúsági, gyermek, kísérő)
minden esetben feltüntetni. Figyelem! A maconkai programban történő
regisztrációnak a kérelmezés előtt meg kell történnie, ebben a lépésben segítségül
a +36 30 229 5177 számon a halőrök adnak tájékoztatást. Előfoglalás esetén a
létszám utólag nem csökkenthető, a 4. pont szerint megállapított teljes díj
megfizetése kötelező!
3. Elbírálás: Az elbírálás szempontjai: (1) a kérelem időpontja (2) korábbi foglalási
előzmények (3) a tervezett létszám (4) a kérelmezett időpont és napszám (5)
legalább egy foglalás lehetőségének biztosítása. Az elbírálást a BSHE Elnöksége
végzi, legkésőbb 2022.01.23-ig. Az elbírálás méltányossági alapon történik s így a
BSHE kizárólagos joga, a döntés ellen jogorvoslat nem lehetséges.
4. Kiértesítés, pozitív döntés esetén a foglalás rögzítése: A megadott
telefonszámon a beérkezést, elbírálást követően folyamatosan hívjuk a sikeres
kérelmezőket, majd a kapcsolatfelvétel után a felhasználói azonosítójukkal a BSHE
supervisor végigviszi a foglalást a maconkai helyfoglalási rendszerben, majd a
rendszer automatikusan megküldi a visszaigazolást.
5. Általános helyfoglalás indítása: 2022.01.24.
Szeretettel várjuk Önöket 2022-ben is!
Bátonyterenye, 2022.01.15.
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