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Szám:

KEDVEZMÉNYES ÁLLATKERTI BELÉPŐ
Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy – a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetével
(VPDSZ) együttműködve – az idei évben is kedvezményes belépőket tudunk biztosítani a
tagjaink és családtagjaik részére a Fővárosi Állatkertbe, az alábbiak szerint:
·
·
·
·
·

felnőtt:
baba*
gyermek**:
diák***:
nyugdíjas****:

3.300,- Ft helyett
2.200,- Ft helyett
2.500,- Ft helyett
2.500,- Ft helyett

2.000,-Ft/fő,
200,- Ft/fő
1.400,-Ft/fő,
1.600,-Ft/fő,
1.600,-Ft/fő.

(*baba: 0-2 éves korig, **gyermek: 2-18 éves korig, ***diák: nappali tagozatos hallgatók
részére, diákigazolvány felmutatása mellett, ****nyugdíjas: csak az öregségi nyugdíjasok
számára a nyugdíjas igazolvány felmutatása mellett)
A belépőjegyek érvényesek a Pálmaházba, az Akváriumba és a térhatású moziba is!
A kedvezményes belépők 2019. december 31-ig szabadon, tetszés szerinti időpontban
használhatók fel! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megrendelt jegyek lemondására,
vagy visszaváltására a későbbiekben nincs lehetőség, sem az FRSZ-nél, sem a Fővárosi
Állatkertnél!
Jelentkezési és befizetési (átutalási) határidő: 2019. június 26. (szerda)
Jelentkezést kizárólag FRSZ tagoktól és csak a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével
fogadunk el!
A jegyek ellenértékét átutalással kell teljesíteni, az OTP Banknál vezetett
11705008-20409384 számlánkra.
A közlemény rovatban kérjük feltűntetni a megrendelő nevét és az állatkert szót (pl.:
Gipsz Jakab, állatkert).

A korábbi évekhez hasonlóan az állatkert egy megrendelői csomagban biztosítja a
kedvezményes belépők megvásárlásának lehetőségét, ezért a megadott határidőn túl nem
áll módunkban kedvezményes jegyet biztosítani.
Kérünk benneteket, ügyeljetek rá, hogy a befizetések beazonosíthatók legyenek.
Amennyiben az átutalás nem a megrendelő, hanem más nevén lévő számláról történik, akkor
a közlemény rovatban a megrendelő nevét is feltétlenül kérjük feltűntetni. A nem
beazonosítható befizetéseket visszautaljuk!
Jelentkezést kizárólag érvényes FRSZ tagsági jogviszonnyal rendelkezőktől fogadunk el!
(A tagdíjfizetés rendezettségét ellenőrizzük!)
Az igényelhető belépők darabszáma nincs korlátozva.
Felhívjuk a szíves figyelmeteket, hogy azon jegyeket nem rendeljük meg, amelyek
ellenértéke 2019. június 26-ig nem érkezik meg a fentiekben megadott számlára!
A jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségeinkre lehet megküldeni:
· telefax: 06 (1) 799 2713
· e-mail: frsz@frsz.hu
· group wise: frsz@orfk.police.hu
Jegyek átvétele az alábbiak szerint történik:
· Budapestiek számára kizárólag személyesen az FRSZ Központi Koordinációs
Irodáján (1146 Budapest, Thököly út 172.) hétfőtől csütörtökig 09.00 és 15.00 óra
között;
· vidékiek számára a jelentkezéskor megadott szolgálati helyre (a futárszolgálattal
történő) postázás útján.
A jegyek kiosztását előre láthatóan július második felében tudjuk megkezdeni, de a
pontos időpontról csak a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete által számunkra adott
információ után tudunk tájékoztatást adni. Erről honlapunkon és tisztségviselőink útján
fogunk tájékoztatást adni számotokra.
B u d a p e s t, 2019. június 19.

dr. Varga Ferenc
irodavezető sk.
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