Pénztári befizetési tájékoztató
A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (továbbiakban: Szervező) 2022. szeptember 24-én
rendezi meg a XVII. Fehérvári Lecsófőző Vigasságot (továbbiakban: Rendezvény).
A Rendezvényen magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek (intézmények, egyesületek,
alapítványok), cégek, pártok (továbbiakban: Résztvevők) vehetnek részt a lecsófőzésben. A Szervező a
lecsófőző helyek kiosztása során részvételi díjat szed. A részvétel feltétele, hogy a Résztvevő az online
jelentkezési felületen regisztrál, főzőhelyét lefoglalja és a Szervező által meghatározott díjat, a foglalás
véglegesítéseként befizeti.
A részvételi díj befizetését magánszemélyek, civil és egyéb szervezetek a Szervező pénztárában
készpénzben vagy bankkártyával teljesíthetik.
Magánszemélyek részére a részvételi díj főzőhelyenként bruttó 10.000 Ft.
Civil és egyéb szervezetek részére a részvételi díj főzőhelyenként bruttó 10.000 Ft.
A foglalás véglegesítésével egyidejűleg a pénztárunkban történő befizetéshez díjbekérő készül,
amelyet a regisztrált e-mail címre elküld a rendszer. A díjbekérő alapján a fizetést teljesíteni kell a
regisztrációt és foglalást követő 5 munkanapon belül.
A díjbekérőt kinyomtatott formában kell elhozni a befizetés helyére. A pénztáros a díjbekérő alapján
fogadja el a befizetéseket és az alapján állítja ki a számlát.
A Szervező pénztára az alábbi helyen és időszakban várja a Lecsófőző Vigasság befizetőit:
Székesfehérvár, Fürdő sor 3. II. emelet 214. iroda
2022. június 20-tól szeptember 2-ig:
hétfő, csütörtök: 7.30–14.00
kedd: szünnap
szerda: 14.00–18.00
péntek: 7.30–15.00
szombaton és vasárnap: szünnap
Felhívjuk figyelmüket, hogy vannak kiemelt időszakok, amikor számíthatnak sorbanállásra.
A pénztárban készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés esetén a számlát a Pénztáros azonnal
kiállítja.
A számlát kizárólag a regisztrált nevére lehet kiállítani.
A pénztáros a befizetést követően ellátja szignójával a kinyomtatott és kitöltött Felelősségvállalási
nyilatkozatot, melyet Résztvevő nyomtatva köteles magával hozni.
Amennyiben a Résztvevő a foglalást követő 5 munkanapon belül nem fizeti be a részvételi díjat, a
regisztrációja érvényét veszti, az általa kiválasztott főzőhelyet a továbbiakban szabad főzőhelyként
tartja nyilván a Szervező.
Kérünk minden partnerünket, hogy ha bármilyen megoldatlan problémával találkozik, írásban tegye
fel kérdését, vagy írja meg problémáját a lecso@fehervariprogram.hu címen.
Székesfehérvár, 2022. június 16.
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