Közlemény
A 2020. évi MACIVA cirkuszpedagógiai programsorozatához
biztosított díjmentes utazási kedvezmény igénybevételéhez
A MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. meghatározott
előadásaira díjmentes menettérti utazást biztosít bármely belföldi állomásról Budapest-Keleti,
Budapest-Nyugati, Budapest-Déli, Zugló, Kőbánya-Kispest, Budapest-Kelenföld és
Rákosrendező állomásra.
A felhasználás feltételei
A belföldi díjmentes utazás igénybevételére a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén és a GYSEV
Zrt. magyarországi vonalán jogosultak az ország területén működő
- általános iskola nappali tagozatos tanulói (ideértve a kisegítő gyógypedagógiai intézmények
tanulóit is),
- valamennyi középfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói (ideértve a szakmunkásképző
iskola, szakiskola, gimnázium és szakközépiskola, szakgimnázium),
- minden 10. (tizedik) tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő)
csoportos utazás esetén.
A kedvezmény igénybevétele
A MACIVA megküldi az érintett csoport utazási igényét, kapcsolattartóját a MÁV-START Zrt.
Értékesítési centruma részére, aki elektronikus formában visszajelzést küld az intézmény
kapcsolattartójának. Az intézmény kapcsolattartója a kapott visszaigazolással együtt jelentkezik a
pénztárban és kéri az elszámolást.
Az üzletpolitikai kedvezményes árú menetjegyek érvénytartama egy nap, az előadás napján 0:00
órától vehető igénybe és a visszautazást az előadás napján 23:59 -ig be kell fejezni.
A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsiosztályon vehető igénybe. 1. kocsiosztály
igénybevétele esetén a teljesárú kocsiosztály-különbözeti díjat meg kell fizetni.
Feláras vonat igénybevétele esetén az igénybe venni kívánt vonatra az érvényes felárat meg kell
váltani, amelyet a menetjegy megváltásakor kell kiszolgáltatni. Visszautazáskor a cirkuszi
belépőjegyet fel kell mutatni.
A rendhagyó órákon való részvétel igazolásához - mely a díjmentes utazás alapja - az előadásra
érvényes jegyre történik a bélyegzés.
Cirkuszpedagógiai programok időpontjai
Nővarázs-Tündértánc, cirkuszi tárlatvezetés
Októberi időpontok:
 október 1. (csütörtök) - Történelem kiemelkedő női alakjai
 október 2. (péntek) – Artista számok, vagy matematikai számok?
 október 7. (szerda) – Ha +szakadok is, megmutatom a kémia szépségét!
 október 8. (csütörtök) - A részvétel a fontos!-játék a közmondásokkal
 október 9. (péntek) –Varázslat és siker megjelenése a versekben
 október 14. (szerda) - „Plusz” feladat a
matematikában
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 október 15. (csütörtök) - „Lányok ülnek a toronyban”-ének óra a porondon
 október 16. (péntek) - Artista számok, vagy matematikai számok?
 október 21. (szerda) – Kedves Matematika! Úgysem tudlak megszeretni, vagy még is?

Novemberi időpontok:

 november 04. (szerda) - Nőkről, Nőktől: női alakot ábrázoló képzőművészeti
alkotások, női képzőművészek
 november 05. (csütörtök) - „Tél szele hóval, faggyal jő”-természetismeret a porondon
 november 06. (péntek) - Formák és alakzatok-formabontó matek óra
 november 11. (szerda) - Emberi erőfeszítés-test cirkuszi anatómiája
 november 12. (csütörtök) - Varázslat és a mese
 november 13. (péntek) - Ha +szakadok is, megmutatom a kémia szépségét!
 november 18. (szerda) - Történelem kiemelkedő női alakjai
 november 19. (csütörtök) - Matematikai tárlatvezetés: közös nevező keresése a
matematika és a cirkusz világa között
 november 20. (péntek) - „Lányok ülnek a toronyban”-ének óra a porondon
 november 25. (szerda) - Nők az világirodalomban: múzsák, szerelmek, ihletadók
 november 26. (csütörtök) - Kedves Matematika! Úgysem tudlak megszeretni, vagy még
is?
 november 27. (péntek) - Nők az világirodalomban: múzsák, szerelmek, ihletadók

Decemberi időpontok:

 december 2. (szerda) - Nőkről, Nőktől: női alakot ábrázoló képzőművészeti
alkotások, női képzőművészek
 december 3. (csütörtök) - Artista számok, vagy matematikai számok?
 december 4. (péntek) - Ha +szakadok is, megmutatom a kémia szépségét!
 december 9. (szerda) - A részvétel a fontos!-játék a közmondásokkal
 december 10. (csütörtök) -Varázslat és siker a versekben
 december 11. (péntek) - „Plusz” feladat a matematikában
 december 16. (szerda) - A részvétel a fontos!-játék a közmondásokkal
 december 17. (csütörtök) - Artista számok, vagy matematikai számok?
 december 18. (péntek) - Matematikai tárlatvezetés: közös nevező keresése a
matematika és a cirkusz világa között

A jegyvizsgálónak visszautazás alkalmával a belépőjegyen a bélyegzés meglétét ellenőriznie kell. Ha
a csoport nem tudja igazolni jogosultságát, úgy a menetjegy ellenőrzést végző munkavállalónak a
csoport tagjait megillető kedvezmény alapján új menettérti jegyet kell kiszolgáltatnia és a Vasúti
Menetdíjtáblázatok I. kötet Belföld C. fejezet 2./a pontjában előírt pótdíjat is fel kell számítani.
megküldeni.
MÁV-START Zrt.
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