شرایط استفاده از هتل ابرار مشهد
 .1کلیه کارکنان رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،طرحی و شرکتی های آوای سالمت که طی یک سال گذشته از
تسهیالت اقامتی استفاده ننموده اند میتوانند از تسهیالت فوق استفاده نمایند.
 .2هزینه اقامت در هتل آپارتمان ابرار(مشهد)  3شب و  4روز (حداکثر تا  5نفر)  1.111.111ریال و هزینه
اقامت هر نفر اضافه (حداکثر تا 2نفر) و هر نفر  1.211.111ریال و صرفا" با پرداخت از طریق سامانه
می باشد .هزينه اقامت برای افراد زير 4سال رايگان می باشد .هتل امکانات پخت و پز ندارد صبحانه ،ناهار
و شام بصورت منو انتخابی سرو می گردد .ساعت ورود 14و ساعت خروج  12می باشد.
 .3در صورت انصراف متقاضیان ،عدم ثبت نام به موقع برندگان قرعه کشی و یا عدم وجود متقاضی برای
تاریخ خاص سهمیه ها بصورت سهمیه آزاد (با همان هزینه سهمیه های اصلی) در سامانه قابل رؤیت
برای کارکنان دانشگاه بوده و کلیه متقاضیان (در صورتی که در یکسال گذشته از هیچگونه از تسهیالت
اقامتی استفاده نکرده باشند) میتوانند بدون قرعه کشی نسبت به ثبت نام و دریافت معرفینامه اقدام
نمایند.
 .4معرفینامه های صادره نیازی به مهر و امضا از طرف اداره رفاه ندارد و اطالعات کلیه متقاضیان به محض
ثبت نام و پرداخت نهایی از طریق سامانه برای پذیرش هتل قابل رؤیت بوده ،و تاریخ های ثبت نام شده
غیر قابل جابجایی و هزینه واریزی (با هر دلیل) غیر قابل استرداد می باشد لذا همکاران محترم با دقت
و برنامه ریزی الزم نسبت به انتخاب سهمیه مورد نظر و ثیت همراهان خود اقدام فرمایند.
 .5میهمانانی که اسامی آنها در سامانه ثبت می گردد در صورت بروز حوادث احتمالی تحت پوشش بیمه
مسئولیت مجتمع میباشند لذا هرگونه تغییر اسامی ،کاهش یا افزایش تعداد نفرات معرفینامه پس از
پرداخت وجه امکانپذیر نمیباشد؛ و پذيرش فقط مطابق اسامي مندرج در معرفينامه میباشد.

تبصره :ويرايش نفرات ثبت نام شده در سامانه تا يک روز قبل از تاريخ استفاده از سهميه
توسط رابطين رفاهي هر واحد ميسر مي باشد .اضافه نمودن افراد پس از پرداخت هزينه و
نهايي کردن ثبت نام در صورت وجود ظرفيت خالي در مجتمع ،صرفاً با پرداخت مجدد هزينه
امکان پذير مي باشد.
 .6مؤکداً اعالم میگردد حضور خود کارمند هنگام پذیرش و در طول مدت اقامت و همراه داشتن
شناسنامه کارمند وکليه همراهان الزامي است .در غیر اینصورت مسئولیت عدم پذیرش و عدم
بازگشت وجه پرداختی با خود مسافر و مسئول اطالع رسانی آن واحد می باشد.
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