
Érvényes: 2017. szeptember 1-től Ft/óra
Ft/alkalom 
5 órán túl 

Kis terem (50nm klub szoba) 2000 10000
Kis terem + hall (teakonyha nélkül) 5000 25000
Kis terem +hall+teakonyha 6000 30000
Hall (50nm 2db bárpulttal, mosogatóval, hűtőszekrényekkel)- külön nem foglalható - -
Tornaszoba (90 nm ping pong asztallal/ floor ball pálya ütőkkel) vizes blokkal,öltözővel 3000 15000
Tornaszoba + hall (teakonyha nélkül, hátsó vizes blokkokkal) 6000 30000
Tornaszoba + hall + teakonyha 7000 35000
Nagy terem (120 nm színpaddal, térelválasztó függönyökkel) + hall 8000 40000
Nagy terem + hall + teakonyha 9000 45000

Teakonyha (nagy méretű gázfőzővel, sütőkkel, teljes felszereltséggel, bögrék, tányérok,evőeszköz) 1000 5000

Tornaszoba + kis terem + hall (hátsó vizes blokkokkal) 8000 40000
Tornaszoba + kis terem + hall + teakonyha (hátsó vizes blokkokkal) 9000 45000
Egész ház /zártkörűség csak ezesetben garantált/ 12000 60000
Egész ház rendkivüli alkalmakra (esküvő,stb.) /zártkörűség garantált/ 20000 100000

Strandröplabda pálya /strandfoci/ alkalmi foglalással, kivilágítható 3000 15000
Strandkézilabda pálya 16 x32 m /öltözővel, zuhanyzóval/ rendszeres előfoglalással, kivilágítható 5000 25000

Egész kert (sörpadokkal, asztalokkal 20 garnitúra, tűzrakóhellyel, tűzifával, bográccsal, állvánnyal, 7000 35000

kerti fedett pihenő, gyerek mászóka, homokozó, hinta,stb., vizes blokkokkal)

Teljes terület /ház+ kert/ -zártkörű rendezvény csak ezestben garantált! 12000 60000

fütési szezontól független árak

Csapattagok számára 50%-os kedvezmény

Helyi iskolák számára 50%-os kedvezmény teljes terület foglalása esetén

Más cserkészcsapatok számára 30%-os kedvezmény

Budakalásziak számára 20%-os kedvezmény (budakalászi lakos vagy dolgozó)

Fenti árak bruttó árak (alapítványunk alanyi adómentes)

Zártkörű rendezvény csak teljes terület foglalás esetén garantált! 

Röplabda pálya használat előfoglalás nélkül (csapatkedvezmény nem vehető igénybe) 200Ft/fő/alkalom
Röplabda bérlés: /alkalmanként/ 1000

Röplabda bérlés kaució 3 000 Ft

Szállás (van 25 db matrac lepedőt, hálózsákot hozni kell) Ft/fő/éj  1500

Szállás más cserkészcsapatoknak Ft/fő/éj 800

Szállás és napközbeni foglalás is Ft/fő/éj (30 fő felett zártkörüség lehetséges) 2000

Szállás és napközbeni foglalás is más cserkészcsapatoknak Ft/fő/éj 1000

Kaució teremfoglaláshoz alkalmanként (min. bérleti díj fele, alkalmanként egyeztetés szükséges) 20-50000

Rendszeres bérlés esetén külön megállapodás lehetséges

Székek, fotelek 100 fő részére, további 100 fő részére sörpadok, valamint bárasztalok, bárszékek

Nagyobb létszám, ill. hosszabb előkészülettel, elpakolással járó rendezvények esetén külön 

megállapodás

Kiegészitő felszerelések bérelhetők (aktiv hangfalak, projektor, vászon, poharak, stb.)

BUDAKALÁSZI CSERKÉSZHÁZ BÉRLETI DIJAK

TERMEK (közvetlen kertkapcsolattal,fűthetők, egymástól elválasztható, lezárható termekkel)

KERT (fél hektár, patak gátjaival, kerítéssel körülkerített, füvesített, árnyékos és napos lehetőséggel)

Megjegyzések


