RENDELKEZÉS
az MKKSZ és a József Attila Színházzal kötött Megállapodás gyakorlati
alkalmazására
1) Egyéni jegy és bérletvásárlások során a szakszervezeti tag az érvényes
MAKASZ kártyájával önállóan vásárolja meg a jegyét-bérletét. A színház
tájékoztatása szerint a kedvezményes vásárlás valamennyi előadásra vonatkozik.
2) Csoportos jegyvásárlásnál, akár Budapestről, akár vidékről érkezik az
alapszervezeti igény, a szervezet titkára előzetesen jelzi körülbelüli
létszámigényét Lukács Verának a korábban megadott elérhetőségei
valamelyikén és közli azt is, ha szeretné-e igénybe venni a buszköltséghez
való hozzájárulást is a 4 előadás valamelyikére (a fővárosban élőkre ez nem
érvényes).

Az összesített alapszervezeti jegyigényeket a szakszervezeti összekötő
továbbítja a színház megbízottjához.

A jegyfoglalást követően az alapszervezetek végzik a helyfeltöltést, a
jegyátvételről és a jegyek árának kifizetéséről gondoskodnak.

Az alapszervezeti jegyigényeket név szerint kell összeírni, összesíteni.
Kedvezményt a szakszervezeti tag mellett, a vele együtt utazó családtagja is
megkaphatja (a kedvezmény jegyeknél 10%, bérletnél 5%).
(A szakszervezeti tagok MAKASZ kártyaszámát az összesítő lapon kérjük
feltüntetni, 1 példányt e-mail-en elküldeni vera.lukacs@gmail.com címre)

A jegyárak kifizetésénél a színház kérheti a MAKASZ kártya felmutatását,
amikor a jegyátvétel személyesen történik. Ha a jegyárát átutalással rendezi az
alapszervezet, a jegyátvétel pedig az előadás előtt történik, akkor is kérheti a
színház a MAKASZ kártya felmutatását.
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3) Utazási kedvezmény igénybevétele, az „Együttműködési megállapodás”
alapján:
“A Színház utazási kedvezményt biztosít a Szakszervezet tagjai és a velük
az előadásra utazó családtagjaik számára, az alábbi feltételek szerint:
• Színház maximum 100 km távolság költségét vállalja át a vidékről,
csoportosan érkező nézők utazási költségei enyhítésére, amennyiben
színházjegyet vásárolnak
a) valamelyik határon túli színház vendég-előadására , vagy
b) az Édes fiaim, Feketeszárú cseresznye, A nagymama, Kései találkozás című
előadásokra.
• Az útiköltség megtérítésének további feltételei:
a) Az útiköltség megtérítését a Színház legfeljebb 40.000 Ft+áfa összegig
vállalja át. Egy busszal legalább 20 főnek kell érkeznie.
b) Vidékről érkező nézőknek a bérelt busszal történő utazást maguknak kell
megszervezniük, amelyhez a Színház segítséget nyújt. A Színház a részletekről
a 06 1 270 75 22 - es telefonszámon nyújt felvilágosítást.
c) Az utazás előtt a Színház által biztosított nyomtatványon kell árajánlatot
kérni attól a személyfuvarozó (buszos) cégtől, amely a szállítást végzi. Igény
esetén a Színház segít személyfuvarozót (busztársaságot) keresni, amelynek
előzetes
árajánlatát
faxon
(1)
270-7524
vagy
e-mailben
(titkarsag@jozsefattilaszinhaz.hu) el kell küldeni a Színháznak.

A busz megrendelésére azt követően kerülhet sor, hogy a Színház az
árajánlatot elfogadta és visszaigazolta.
A színház nevére és címére (József Attila Színház 1134 Budapest, Váci út 63.)
kiállított eredeti számlát az előadás napján a Jegypénztárban kell leadni. A
számla leadásakor be kell mutatni az aznapi előadásra szóló jegyeket.
Amennyiben az árajánlat és a számlán szereplő összeg megegyezik, a Színház
átutalja az útiköltséget a buszos cégnek.”
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Az utazással kapcsolatos teendőket az alapszervezet titkára végzi!
Ezzel a lehetőséggel, az ország legtávolabbi pontján élők is részesülhetnek, de
csak 100 km táv költségtérítést kaphatnak a színháztól.

A szakszervezet vállalja, hogy a színház havi műsorát folyamatosan
továbbítja az alapszervezeteknek igény esetén, e tájékoztatóhoz a 2014.
április havi műsort csatoljuk.

Budapest, 2014. március 27.
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