
KONFIDENCIALU! 

Esperanza Resort 
Tel.: +370 698 78378, Faks.: +370 682 63816, El.paštas: info@esperanzaresort.lt 

  

  
  

    
Pildymo data ____________ 
Patvirtinimo data _________ 

  
ASMENINĖS KLUBO NARYSTĖS 

KANDIDATO ANKETA 
 

 Kiekvienas klubo narys gauna „Esperanza Resort“ klubo kortelę su unikaliu numeriu.
 

               Vardas, pavardė                                          

 
ASMENINĖ INFORMACIJA  
 

   
Vardas, pavardė  Gimimo data 

   
   

El. paštas  Asmeninis telefonas 

 
 

 Adresas 

 
 
DARBOVIETĖ   
 

   
Darbovietės pavadinimas  Pareigos 

   
   

Darbo adresas  Darbo telefonas 

 

 

ŠEIMININĖ PADĖTIS
 

 
   

Sutuoktinio (-ės) vardas, pavardė   Gimimo data 

 

 Kviečiame tapti „Esperanza Resort“ klubo nariu. Klubo narys ir 4 jį lydintys svečiai turi išskirtinę 
privilegiją ilsėtis „Esperanza Resort“ rezidencijoje bei naudotis joje daugeliu laisvalaikio paslaugų.

 Esperanza Resort yra 5+ žvaigždučių boutique stiliaus viešbutis, Small Luxury Hotels of the World™ tinklo narys, pelnęs aukščiausius 
įvertinimus “TripAdvisor® Travellers’ Choice” ir “25 Geriausių Europos viešbučių 2014” sąrašuose. Rezidencija įsikūrusi ant gamtos sukurto Ungurio 
ežero kranto, regioniniame parke, netoli istorinių paminklų, kuriuos verta aplankyti. „Esperanza Resort“ turi tris restoranus. Juose siūlomų fine 
dining virtuvės patiekalų, produktai kuriems atkeliauja iš geriausių pasaulio ekologinių ūkių. Maistas derinamas su vynais ir stipriaisiais gėrimais iš 
didžiulės rezidencijos kolekcijos. Patogus kurorto išsidėstymas, atgaivą teikiantis SPA, aukščiausio lygio gurmanų restoranai, modernios sąlygos 
susitikimams bei daugybė smagių pramogų viduje ir po atviru dangumi — „Esperanza Resort“ yra idealus pasirinkimas prabangioms savaitgalio 
išvykoms ir išskirtiniams verslo susitikimams.

Asmeninė klubo narystė suteikia šias privilegijas:
- 10% nuolaida restoranų sąskaitai, kai užsakoma iš pagrindinio meniu
- 10% nuolaida nuo oficialių SPA procedūrų kainų ir rusiškos pirties kainos
- 20% nuolaida nakvynei nuo oficialių apgyvendinimo kainų
- Speciali kaina naudojimuisi baseino ir pirčių kompleksu
- Galimybė naudotis privačiu paplūdimiu ir gultais
- Specialūs pasiūlymai nario Gimtadienio proga
- Laisvas patekimas į Esperanza Resort teritoriją bei galimybė naudotis daugeliu vidaus ir lauko 
 laisvalaikio pramogų
- Partnerių pasiūlymai

Kaip sužinojote apie „Esperanza Resort“? ___________________________________________
Kas rekomendavo tapti „Esperanza Resort“ klubo nariu? ______________________________ 



KONFIDENCIALU! 

Esperanza Resort 
Tel.: +370 698 78378, Faks.: +370 682 63816, El.paštas: info@esperanzaresort.lt 

   
   

El. Paštas  Telefonas 
   

   
Darbovietė  Pareigos 

   

Kiti šeimos nariai:   

   
vardas  gimimo data 

   
vardas  gimimo data 

 
  
 
 

INFORMACIJOS PANAUDOJIMAS:  
1. 

2. 

3. 

 
NARYSTĖS PATVIRTINIMO ATVEJU, SUTINKU:  

1. 
2. 
3.

4.

 

 
 

  Tvirtinu, kad aukščiau nurodyti duomenys teisingi ir pateikti mano sutikimu. 
 

     
Kandidato vardas, pavardė  Parašas  Data 

                                   

 

„Esperanza Resort“ klubas įsipareigoja laikyti šią informaciją konfidencialiai ir neatskleisti jos trečioms 
šalims.
Pateikta informacija padės Klubo vadovybei objektyviai ir operatyviai priimti tinkamą sprendimą dėl 
kandidatūros, kad būtų užtikrintas saugus, malonus ir ilgalaikis bendravimas bei darni „Esperanza 
Resort“ klubo veikla.
Užpildyta anketa nėra kandidatūros patvirtinimas ir nesuteikia teisių naudotis narystės privilegijomis.

Sumokėti asmeninės narystės metinį mokestį, kuris yra 300 EUR.
Laiku atsiskaityti už „Esperanza Resort“ suteiktas mokamas paslaugas.
Laikytis „Esperanza Resort“ taisyklių, palaikyti esamą klubo politiką, klubo vadovybės priimamus ir 
klubui naudingus sprendimus.
Klientui vienašališkai nutraukus narystę anksčiau laiko pinigai negrąžinami.

Esperanza Resort klubas yra privatus klubas, todėl jis pasilieka išskirtinę teisę bet kurį prašymą dėl klubo narystės patvirtinti 
arba atmesti be papildomo paaiškinimo.
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