تعهدات :
 -1شئونات اخالقی و اسالمی از جمله رعایت کامل حجاب اسالمی و همچنین نظم  ،انظباط
و مقررات هتل را کامال رعایت نمایم و حسب فرمهای تعهدی هتل  ،از بروز مشکل برای
خود و دیگر واحدها جلوگیری نمایم.
 -2در نگهداری و حفظ اموال و وسائل موجود در واحد خود  ،کوشا بوده و در صورت بروز
خسارت  ،آمادگی دارم که هزینه جبران آن را پرداخت نمایم.
 -3از قرار دادن اشیاء قیمتی  ،وجه نقد و  ....در هنگامی که کسی در واحد حضور ندارد تا
حد امکان بپرهیزم.
 -4از ایجاد آلودگی صوتی و سر و صدا  ،به هر ترتیب و روش که موجب سلب آسایش
واحدهای دیگر میگردد از طرف خود و همراهنم  ،جلوگیری نمایم.
 -5از به همراه داشتن  ،نفرات بیش از تعداد اعالم شده در شرایط پذیرش خودداری نموده و
در صورت اصرار  ،مدیر هتل حق عدم پذیرش را برای خود محفوظ دارد.
 -6رعایت دقیق تاریخ و ساعت ورود و خروج را جهت نظم و انظباط محیط و همچنین
سرویس دهی مطلوب  ،متعهد میگردم ( ورود  11عصر و خروج  13ظهر )
 -1حق واگذاری واحد مختص به خود را  ،طبق معرفی نامه  ،به غیر نداشته و مسئولیت تخطی
از آن را میپذیرم
 -8مجموعه مسئولیتی در خصوص در اختیار قراردادن امکانات طبخ اضافی ( بیش از تعداد
موجود در واحد ) و سرو غذا را ندارد.
 -9در هنگام پذیرش  ،شخص درخواست کننده نامبرده در معرفینامه دانشگاه  ،به مدیر
مجموعه مراجعه نماید.
-11

به خاطر خواهم داشت که در هنگام مراجعه به پذیرش مجموعه  ،شناسنامه خود و

همراهانم را جهت پذیرش و همچنین فرم معرفی نامه دانشگاه را  ،به همراه داشته باشم.

-11

حتما شخص متقاضی یا همسر ایشان در هنگام مراجعه به هتل بایستی حضور داشته

باشند
-12

حتما  ،در صورت تمایل به آب تنی در دریا ،از سواحل که طرح سالم ساز اجرا

شده است استفاده نماییم.
-13

برای هر واحد تنها فضای یک خودرو  ،در پارکینگ اختصاصی مجموعه در نظر

گرفته شده است .
-14

پس از قطعی شدن ثبت نام  ،در صورت درخواست لغو ،فقط  %51هزینه باز

گردانده می شود.
در صورت تخطی  ،در تمام موارد فوق الذکر  ،نظر و رای اداره رفاه کارکنان  ،را کامال قبول
و الزم االجرا میدانم.

