Intézményi jegy és Budapest Intézményi Bérlet igénylőlap
Hétköznapra eső munkaszüneti napokon a kedvezmény nem vehető igénybe.

A csoportos látogatáshoz előzetes bejelentkezés nem szükséges, a kitöltött igénylőlapot a pénztárban jegyvásárláskor le kell adni.

Igazolom, hogy az általam vezetett
Intézmény neve:
Intézmény címe:
Telefonszám:

E-mail cím:

(oktatási-nevelési intézmény adatai)

csoportja(i) - ........ fő gyermek és ....... fő felnőtt kísérő - ....... év ................ hó ........ napján a Fővárosi
Állat- és Növénykertet tanulmányi szándékkal kívánják látogatni, ezért kérem, számukra az Intézményi
jegy vásárlásának lehetőségét biztosítani szíveskedjenek.
A csoportot kísérő pedagógus neve:
Mobiltelefon száma:
Értesítési e-mail címe:
Értesítési címe:
Érvényes pedagógusigazolvánnyal rendelkezem
A személyes adataim feldolgozásához, adatbázisban történő tárolásához
hozzájárulok
nem járulok hozzá

igen

nem

P.H.

Dátum: .........................................

................................................................
Igazgató (cégszerű aláírás)

Az igénylőlap letölthető az Állatkert honlapjáról (http://www.zoobudapest.com/oktatas), és szabadon sokszorosítható.
Amennyiben hozzájárul adatai feldolgozásához, esetenként tájékoztató anyagokat küldünk az Állatkert oktatási tevékenységeiről, programjairól.
A későbbiekben bármikor kérheti adatai törlését, illetve leiratkozhat pedagógus-hírlevelünkről.
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