Kedves SZB Titkár Kolléganők és Kollégák!

Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy az idei évben is lehetőség nyílik kedvezményes
belépők vásárlására a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, és a Nyíregyházi Állatparkba.
Jegyárak:
Fővárosi Állatkert
Eredeti ár
200 Ft
2200 Ft

Kedvezményes ár
200 Ft
1900 Ft

Diák belépő

2.500 Ft

2100 Ft

Felnőtt belépő
Szenior belépő

3.300 Ft
2.500 Ft

2.800 Ft
2.100 Ft

Babajegy
Gyermek jegy

Megjegyzés
2 éves korig kötelező
18 éves korig, 14 éven
aluli gyerekek csak
felnőtt kísérővel
látogathatják az
állatkertet
18 éves kor felett,
nappali tagozatos
hallgatók részére,
diákigazolvány
felmutatása mellett
65 év felettiek részére,
fényképes igazolvány
felmutatásával

A belépőjegyek érvényesek a Varázshegybe, a Pálmaházba és az Akváriumba is.
Nyíregyházi Állatpark
3 éves kor alatt
belépő
Óvodás belépő
Gyermek, Diák belépő

Felnőtt belépő
Nyugdíjas belépő

Eredeti ár
300 Ft

Kedvezményes ár
300 Ft

2.600 Ft
2.600 Ft

600 Ft
1.800 Ft

3.900 Ft
2.600 Ft

2.800 Ft
1.800 Ft

Megjegyzés
0-3 éves korig
iskolás gyemekek,
nappali tagozatos
hallgatók részére
diákigazolvány
felmutatásával

csak öregségi
nyugdíjasok, a
nyugdíjas igazolvány
felmutatása mellett
A megvásárolt jegyekkel a Zöld Piramis és Ócenárium, Viktória ház és az Andok Kalandok a Fóka és
Papagájshow is látogatható

Az Állatkert egy „nagy” megrendelés keretében biztosítja a kedvezményes belépők
megvásárlását, így a későbbiekben már nem lesz lehetőség kedvezményes belépő
vásárlásra! A jegyvásárlást a KASZ– bonyolítja le. Az igényelt belépők darabszáma nincs
korlátozva!

A kedvezményes belépők 2022. december 31-ig érvényesek!
FONTOS! Nincs egy meghatározott látogatási nap, mindenki szabadon döntheti el, hogy mikor
kíván az Állatkertbe menni.
Az igénylést a mellékelt összesítő listával alapszervezetenként kell leadni Czibre-Nagy
Szilviának e-mailben, a penzugy@kasz.hu címre.
Az igénylések leadási határideje: 2022.04.30.
Az igénylés leadásával egyidejűleg az jegyek összesített ellenértékét a KASZ pénzforgalmi
számlájára: Otp 11706016-20329172 kell átutalni.
A tagok a jegyek árát fizethetik
-készpénzben, az alapszervezet házipénztárába kell bevételezni pénztárbizonylaton (listás is
lehet)
- átutalással az alapszervezet bankszámlájára átutalással.
A megrendelés/vásárlás az átutalt összeg alapján történik, utólagos fizetés nem lehetséges.
Az Alapszervezetek a belépőjegyek árát
-megelőlegezhetik, illetve
- részben vagy egészben átvállalhatják.
(SZB döntés alapján, kulturális célú juttatásként adómentesen ajándékba is adhatják
tagjaiknak.)
Az Állatkert a megrendelés leadása után gyártja le a jegyeinket kb. 2 hét alatt. Az átvétel
lehetséges időpontjáról tájékoztatunk benneteket.
Szép kártyát nem fogadunk el!
Jegyek átvétele: Személyesen: Czibre-Nagy Szilviánál KASZ (1068 Budapest Városligeti fasor
46-48. I. emelet)
Felhívom minden kedves kolléga figyelmét, hogy a megrendelt jegyek lemondására nincs
lehetőség!
Kérlek benneteket, hogy tájékoztassátok a tagokat a lehetőségről.
Budapest, 2022.03.31
Munkátokat előre is megköszönve:
Üdvözlettel:

Czibre-Nagy Szilvia
pénzügyi ügyintéző

