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Tájékoztató
Kedves Jelentkező!
A 2020. november 15-ére, a budapesti József Attila Színházba tervezett, Balfácánt vacsorára című,
15 órakor kezdődő színházjárat kiránduláson való részvétele kapcsán a legfontosabb tudnivalók:
1. A 7000 Ft-os részvételi díj tartalmazza a színházjegyet és az utazási költséget.
2. Nem áll módunkban ettől eltérő díjat kérni a nem a busszal érkező vendégeink részére sem.
3. A szállítást az Atlasz Busz Kft. végzi, akik felé névre szóló utaslistát kell leadnunk. Ezért, kérjük, a
jelentkezéskor adja meg pontos nevét!
4. A felszállás helye fontos a szervezőknek, hiszen innen tudjuk, egy-egy megállónál megálljunk-e,
és mennyi felszállóra számíthatunk. Kérjük, minden esetben adja meg a jelentkezéskor a
felszállás helyét! Ha ettől szeretne eltérni, akkor azt legkésőbb az utazás előtti napon a szervező
művelődési ház vezetékes telefonszámán (25/440-456) legyen kedves jelezni!
5. A busz a távolsági, illetve helyi járatoknak kiépített buszöblökben áll meg a felszállás idejére.
Azért, hogy ne akadályozzuk a rendes buszmenetrend-forgalmat, kérjük, érkezzen legkésőbb a
plakáton megadott időpontra az Ön által választott buszmegállóba!
6. Egy csoportos kiránduláson bármikor előfordulhat, hogy késik a busz, vagy valaki esetleg
elkeveredik a csoporttól. Ezért kérjük, a regisztrációnál lehetőleg olyan mobiltelefonszámot
adjon meg, ami Önnél lesz a kirándulás napján!
7. A színházjegyek a buszon kerülnek kiosztásra. Kérjük, a jelentkezéskor jelölje meg, kivel
szeretné egymás mellé kérni a jegyét!
8. A csoportos jegyfoglalás során azonos kategóriájú jegyeket vásárolunk. Ezek elosztásánál
figyelembe vesszük a leadott igényeket (ki ki mellé szeretne ülni), de konkrét helyfoglalásra
nincs mód, hiszen az a teljes csoport jegyelosztását felboríthatja.
9. A kirándulással kapcsolatos számlázás és a kirándulásra történő előregisztráció adatkezelési
tájékoztatója elérhető a szervező művelődési ház weboldalán (www.racmuvhaz.hu).
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Regisztrációjával egyidejűleg kérjük a tájékoztató COVD–19-járványra vonatkozó, a kirándulás
meghirdetésének pillanatában aktuális járványügyi előírások figyelembevételét és betartását!
1. A programon csak egészséges személy vehet részt!
2. Kérjük, „gyanús, illetve valószínűsített esetnek” számító, illetve „magas kockázatú
kontaktszemély”*1 ne vegyen részt a programon! – lásd Nemzeti Népegészségügyi Központ
eljárásrendje
3. A buszon és a színházban az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező!
4. A színház előírásai szerint az előadásokat tünetmentes nézők látogathatják. A színházak
jogosultak a nézők hőmérsékletének ellenőrzésére.
A kirándulással kapcsolatos egyéb kérdésekben a művelődési ház nyitva tartási ideje szerint
állunk rendelkezésére személyesen vagy a 25/440-456-os telefonszámon, illetve a
racmuvhaz@racalmas.hu e-mail-címen!

Jó szórakozást kívánunk!

Rácalmás, 2020. október 14.
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*„Gyanús eset” Minden olyan személy, akire teljesülnek a klinikai kritériumok, vagy minden olyan személy, akinél az orvos
COVID–19-fertőzés fennállását gyanítja.
„Valószínűsített eset” Minden olyan gyanús eset, akinél fennáll az epidemiológiai kapcsolat is, vagy radiológiai vizsgálata olyan
eltérést mutat ki, amely COVID–19-fertőzésre utal.
„Magas kockázatú kontaktszemély” A COVID–19-fertőzöttel egy háztartásban élő személy; a fertőzöttel személyes kontaktusba
került és zárt légtérben együtt tartózkodott személy (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) – ilyen lehet pl.
iskolai osztályterem, irodai megbeszélés, kórházi beteglátogatás.
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussalkapcsolatban
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