Tájékoztató csoportos kedvezményes jegyek
átutalással történő fizetésének megrendeléséről
Kedves Leendő Megrendelőnk!
Köszönjük érdeklődését Állatparkunk iránt. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a látogatásukkal
kapcsolatos kérdésekben, elsősorban a jegyárak és a megrendelőlap kitöltése tekintetében. Amennyiben
az Önök csoportja intézményből (óvoda, iskola, munkahely stb.), szervezetten érkezik és összlétszáma
(valamennyi résztvevő száma, felnőttek, gyerekek együttesen) meghaladja a 15 főt, Önök jogosultak
igénybe venni csoportos kedvezményünket.
Ebben az esetben a következők szerint alakulnak a jegyárak:
• Iskolás gyermekek részére: 2.500 Ft / fő
+ 15 főnként 2 db kísérő: 300 Ft / fő
• Óvodás gyermekek részére: 1000 Ft / fő
+ 15 főnként 2 db kísérő: 300 Ft / fő
• Felnőttek részére: 4.000 Ft / fő
• Nyugdíjasok részére: 2.500 Ft / fő
• 3 év alatt: 300 Ft / fő
• 70 év felett: 1000 Ft / fő
A gyermekcsoportok esetében a kísérőkön kívül érkező vendégeink a korosztálynak megfelelő csoportos
kedvezményes jegyeket vehetik igénybe.
(Pl. ha Önök 2 óvodás, 13 iskolás gyermek és 3 felnőtt összetételű csoporttal érkeznek, akkor a belépők árai:
Óvodás 2 x 1000 Ft + iskolás gyermek 13 x 2.500 Ft, felnőtt (kísérő) 2 x 300 Ft és felnőtt 1 x 4.000 Ft)
A fentiek figyelembevételével kérjük, töltse ki a 2. oldalon található megrendelőlapot, hogy kiállíthassuk
Önnek az átutalásos számlát.
Az átutalásos számlát az érkezés napján, a gazdasági osztályon állítjuk ki, amely néhány méterre a
jegypénztártól található. Kérjük, hogy megérkezésükkor a csoport vezetője fáradjon be gazdasági
osztályunkra, hogy a számlát kiállíthassuk! A megrendelőlap kitöltése során különösen figyeljenek a pontos
számlázási név, cím és az adószám megadására. A számlázási cím esetében mindenképpen konzultáljanak
az intézményvezetővel, pályázat esetén a pályázatíróval, projektmenedzserrel. Iskolák esetében például
általában a Tankerületi Központ nevére (+ intézmény kód megjelölésével) kérik a számlát.

Ezen megrendelőt a konyveles.sostozoo@gmail.com e-mail címre kérjük elküldeni!

Megrendelő

Megrendelő neve:
Megrendelő címe:

Számlázási név:
Számlázási cím:
Adószám:
Érkezés napja:
Megjegyzés a számlára
(pl. pályázati azonosító,
stb.…)
Óvodás csoportos jegy
(1000 Ft / fő)

db

Iskolás csoportos jegy
(2500 Ft / fő)

db

Kísérőjegy
(300 Ft / db)

db

Felnőtt csoportos jegy
(4000 Ft / fő)

db

Nyugdíjas csoportos jegy
(2500 Ft /fő)

db

3 év alatti gyermek:
(300 Ft / fő)

db

70 év feletti nyugdíjas:
(1000 Ft / fő)

db

Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó
e-mail címe:
Kapcsolattartó
telefonszáma:
Dátum:
aláírás

___________________________

