Mestské kultúrne stredisko
Ul. Gorkého 1, 066 01 Humenné

INTERNÁ SMERNICA
O POSKYTOVANÍ ZLIAV ZO VSTUPNÉHO
NA KULTÚRNE PODUJATIA
Mestské kultúrne stredisko poskytuje tieto druhy zliav na kultúrno-spoločenské podujatia,
ktorých je organizátorom.
1. zľavy pre vozíčkarov
2. zľavy v zmysle zmluvy so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s.
3. zľavy pre členov Filmového klubu.
1. ZĽAVY PRE VOZÍČKAROV
Vozíčkari majú vstup zdarma na podujatia so vstupným, usporiadateľom ktorých je
Mestské kultúrne stredisko. Cudzie subjekty, ktoré usporadúvajú podujatia v priestoroch Mestského
kultúrneho strediska, stanovujú vlastné podmienky pre poskytovanie zliav. Jeden člen sprievodu pre
vozíčkara má nárok na zľavu 50 % zo vstupného. Zľava neplatí na filmové predstavenia kina
FAJN.
2. ZĽAVY V ZMYSLE ZMLUVY SO ŽELEZNIČNOU SPOLOČNOSŤOU SLOVENKO,
A. S.
Mestské kultúrne stredisko poskytuje zľavy zo vstupného do výšky 20 % z cenníka na
vybrané podujatia (o ktorých informuje verejnosť vopred na svojom webovom sídle) na základe
predloženia jedného z nasledujúcich druhov cestovných dokladov ZSSK:
 akýkoľvek, v deň vstupu platný, cestovný lístkok s cieľovou stanicou do železničných
staníc Humenné a Humenné mesto
 sieťový cestovný lístok „MAXI KLASIK“
 preukaz „JUNIOR RAILPLUS EURO<26“, „KLASIK RAILPLUS“, „SENIOR
RAILPLUS“,
 železničný preukaz.
Zľava sa týka iba držiteľa platného preukazu, resp. platného cestovného lístka a nie je možné
ju kumulovať. Zľavy neplatia na filmové predstavenia kina FAJN.
3. ZĽAVY PRE ČLENOV FILMOVÉHO KLUBU
Zľava na filmy uvádzané v rámci Filmového klubu kina FAJN. K uplatneniu zľavy je potrebné
zakúpiť si členský preukaz v hodnote 3,- €. Tento preukaz platí na premietania filmových klubov
združených v Asociácii slovenských filmových klubov aj v iných mestách na Slovensku. Zľava pre
držiteľov členského preukazu je uvedená pri jednotlivých tituloch zvlášť.
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2012. Zároveň sa ruší platnosť Internej
smernice riaditeľa Mestského kultúrneho strediska k predaju vstupeniek na kultúrne podujatia z 12.
septembra 2006.
V Humennom 26. februára 2012
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