
Pénzügyi szabályzat 
NYUGDÍJAS KI MIT TUD? – 2022 

 

Fogalmak 

 

- Szervező: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 

- Jelentkező: a Nevezési lap kitöltésével a Nyugdíjas Ki mit tud? – 2022 rendezvényen részt 

venni kívánó egyén/csoport 

- Befizető: a nevezési díjat megfizető Jelentkező 

 
Meghirdetés időpontja 

2021. december 15. 

 

Meghirdetett kategóriák 

 

1. Előadóművészet  

2. Képző-, ipar- és népművészet 

 

Regisztrációs díj mértéke 
 

1. egyéni jelentkező/nevezés: bruttó 1 000 Ft 

2. csoportok/nevezés (2 vagy több fő): bruttó 3 000 Ft 

 

Az egyéni jelentkezőknél a kísérő (hangszeres kíséret) nem számít bele a létszámba. 

Előadóművészi kategóriában egy előadó több produkciója esetén minden egyes különálló, 

önálló előadóművészi produkcióhoz külön nevezési lap kitöltése és az ehhez kapcsolódó 

regisztrációs díj befizetése szükséges. 

Képző-, ipar- és népművészeti kategóriában egy alkotó egy nevezés során egy alkotással 

jelentkezhet. Egynél több alkotás (vagy egynél több sorozat) nevezésénél új nevezési lap 

kitöltése és az ehhez kapcsolódó regisztrációs díj befizetése szükséges. 

A jelentkezés elfogadásának feltétele a banki átutalással vagy készpénzben befizetett 

regisztrációs díj. 

 

Jelentkezés és nevezési lap leadásnak/beküldésének határideje 

 

1. Papíralapú jelentkezés határideje: 

e-mail: 2022. január 21., péntek éjfél 

személyes: 2022. január 21., péntek 16.00 óra 

postai úton: a postára adás dátuma 2022. január 21., péntek 

 

2. Online jelentkezés határideje: 

2022. január 31., hétfő éjfél 

 

A befizetések alapja és előfeltétele 

 

A befizetések alapja a Jelentkezők által online vagy papír alapon kitöltött és 

benyújtott/leadott/postán beküldött Nevezési lap (Felhívásnak megfelelően). A Felhívás 

megtalálható a www.fehervariprogram.hu/kimittud-2022 oldalon. 

 

 

http://www.fehervariprogram.hu/kimittud-2022


A Nevezési lapon fel kell tüntetni a 

a., befizetés módját (készpénz vagy utalás), 

b., a befizető adatait (név, székhely/cím, cégek és civil szervezetek esetén adószám), mely a 

díjbekérő és befizetés után a számla kiállításának alapja. 

 

A regisztrációs díj megadott határidőre történő befizetésének elmulasztása esetén nem áll 

módunkban a nevezést elfogadni. A nevezés csak a Nevezési lap szabályos kitöltésével és 

beküldésével, valamint a  regisztrációs díj befizetésével válik véglegessé és érvényessé. E két 

feltétel együttes teljesülése esetén szabályos és hatályos a nevezés. 

 

Helyszíni befizetés módja 

Időszak: 2022. február 1–3. között (hétfő–szerda) 9.00–16.00 között.  

Helyszín: Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ, Fürdő sor 3.  

Befizetés történhet a helyszínen készpénzben és bankkártyával.  

Más napokon nincs lehetőség készpénzes/bankkártyás befizetésre.  

Rendező a befizetés után a Nevezési lapon feltüntetett névre és címre kiállítja a számlát, melyet 

átad a Befizetőnek. 

 

Banki átutalás módja 

Nevezési lapon az átutalás opció kiválasztása alapján Szervező díjbekérőt küld a nevezési lapon 

megadott névre, címre kiállítva, a megadott e-mail címre, amely alapján az átutalás 

megtörténhet. 

Átutalásnál a közleménybe kérjük beírni a kapott díjbekérő sorszámát! 

Befizetési határidő átutalás esetében: 2022. február 3., csütörtök 16.00 

A regisztrációs díj összegének befizetése és Szervező számlájára történt beérkezése után 

Szervező számlát állít ki a nevezési lapon megadott névre, címre és azt a megadott e-mail címre 

juttatja el. 

 

A visszalépés és visszafizetés feltételei 

 

1. Visszalépés: A versenytől való visszalépést csak írásban fogadjuk el a 

titkarsag@fehervariprogram.hu e-mail címre, Juhász Zsófia igazgató asszonynak címzett írásos 

kérelem alapján, indoklással. 

Írásos kérelmet legkésőbb 2022. február 18-ig fogadunk el, ezt követően Szervező semmilyen 

díjat nem utal vissza, kérelmet nem fogad be.  

 

2. Visszafizetés: A visszalépésről szóló írásos kérelem befogadása és a Befizetőnek történt 

visszaigazolás után a Szervező készpénzes befizetés esetén készpénzben, átutalás esetén a 

Befizető bankszámlaszámára fizeti vissza a befizetett Regisztrációs díjat, legkésőbb 2022. 

február 25-ig. 

 

Egyéb részletek 

A jelentkezést és az ezzel kapcsolatos befizetéseket a Szervező részéről Dévényi-Pethes 

Adrienn koordinálja.  

 

 

 

Székesfehérvár, 2021. december 10. 

 

Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ 
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