Hőscincér Természetismereti Élménytábor – Zsók Kata e.v. Telefon +36202847576

Megállapodás
Amely létrejött egyfelől Hőscincér Természetismereti Élménytábor, Zsók Kata e.v. (székhely: H-2146 Mogyoród,
Glóbusz utca 27. Adószám: 67387014-1-33, a továbbiakban mint: Szervező) valamint
Név: .........................................................................................................................................................................
Lakcím: ...................................................................................................................................................................
Értesítési telefonszám: ..........................................................................................................................................
(a továbbiakban, mint Gondviselő) - a továbbiakban együttesen: Felek - között a mai napon, az alábbi feltételek mellett:
1. A megállapodás tárgya
Szervező 2020. június 22., július 6., 13., augusztus 3., kezdettel, 5
napos turnusokban, augusztus 17. illetve augusztus 24. kezdettel 3
napos (élménynapokon) reggel 7:30-tól 16:30-ig művészeti,
természetismereti és más élménytáborokat működtet Fóton, a
Károlyi István Gyermekközpontban illetve egyéb helyszíneken.
Felek az alábbiakban megállapodnak arról, hogy Gondviselő által
a weboldalon regisztrált gyermek(ek) a megjelölt turnusokban
részt kívánnak venni, a Gondviselő ezen szolgáltatás ellenértékét
legkésőbb a turnus megkezdése előtt 3 munkanappal átutalással
megfizeti.
2. A tábor részvételi díja:
Szervező által meghirdetett Hőscincér Élménytábor táborok díja
gyermekenként és turnusonként: 43.500 Ft, Lovas ott alvós tábor
45. 000 Ft, Lovas Élmény napok 8. 500 Ft/ nap.
A részvételi díj tartalmazza a gyermek(ek) napi 3-szori
étkezését (tízórait, ebédet, uzsonnát), a meghívott szakemberek
tiszteletdíját, (tábor típustól függően) a simogatható és bemutatós
állatok bérlését, a terepi foglalkozások kellékeit, továbbá a
táborban felhasznált kézműves alapanyagokat. További
információ a http://www.hoscincer.hu weboldalon található.
3. Kedvezmények
Testvér kedvezmény: két vagy több táborozó gyermek esetén,
Klubkártya kedvezmény: ha valaki már táborozott velünk,
A kedvezmény mértéke együttesen gyermekenként, táboronként
maximum 2.000 Ft.
Részletfizetési kedvezmény: Szervező lehetőséget nyújt a
részvételi díj két, egyenlő részletben való megfizetésére.
Szerződött partnereink kedvezménye külön szerződésben kerül
rögzítésre.
4. Helyfoglalás
Gondviselő 1.) jelen megállapodás maradéktalan elolvasásával és
http://www.hoscincer.hu/jelentkezes.html kitöltésével, továbbá;
2.) a részvételi díj, vagy annak első részletének 3 munkanapon
belüli megfizetésével nyilvánítja ki részvételi szándékát. Szervező
vállalja, hogy a részvételi díj, vagy annak első részletének
számlára érkezése után legkésőbb 2 munkanappal, Gondviselő
által megjelölt gyermek(ek) számára helyet biztosít a megjelölt
turnusban. Amennyiben ez telítettség vagy más okból nem
lehetséges Szervező a következő olyan turnusban, amelyben van
szabad hely, helyfoglalást biztosít és Gondviselőt értesíti.
Amennyiben ez nem felel meg Felek új időpontot egyeztetnek.
5. A befizetés módja:
Fizetési lehetőség Banki átutalással, Szervező számlaszámára:
CIB BANK: 10702019-56977192-53200008

6. Módosítási lehetőségek:
Szervező lehetőséget biztosít a Gondviselő számára, hogy a
táborkezdés időpontját módosíthassa. Ez esetben Gondviselőnek
kérését írásban kell benyújtania, a táborkezdést megelőzően
minimum 10 munkanappal. Részvételi módosítást, betegség
esetén Szervező azonnal is elfogad, (tábor kezdés napját is
beleértve) orvosi igazolás ellenében. Ha a betegség a már
megkezdett turnusban jelentkezik, ez esetben a gyermek
gyógyulása után, a fennmaradó napokra, Szervező helyet biztosít
számára egy másik turnusban. vagy élménynapon. Módosítás a
szezon utolsó táborában már nem lehetséges a részvételi díj
visszatérítésé Szervezőnek nem áll módjában.
7. Részvétel lemondása:
Gondviselőnek lehetősége van a részvétel lemondására írásban a
táborkezdés előtt 10 munkanappal 5000 Ft kezelési költség
ellenében. Ezen időpont után a részvételi díj 50 százaléka
Szervezőt illeti meg. A befizetett részvételi díjból fennmaradó
részt Szervező 5 munkanapon belül visszatéríti
8. Rendkívüli helyzetek
Gondviselő jelen megállapodás elfogadásával kijelenti, hogy saját
felelősségére engedi táborozni gyermekét, különös tekintettel, de
nem kizárólagosan a járványügyi helyzetekre. Gondviselő
tudomásul veszi, hogy Szervező a Magyar Kormány, illetve
további illetékes szabályzók által hozott előírások maradéktalan
betartására törekszik, de ezek betartása nem jelent korlátlan
garanciát azok céljainak elérésére. Amennyiben Feleken kívüli
körülmények miatt a táborok megtartása ellehetetlenül azok
kezdetét megelőző 15 munkanapon belül, az addig befizetett
részvételi díjat Szervező az értesítéstől számított 5 munkanapon
belül visszatéríti 5000 Ft kezelési költség ellenében. 15
munkanapon túl Szervező a teljes befizetett díjat visszatéríti. Ha
ez a helyzet esetlegesen egy tábort szakít félbe a maradék napok
egy következő turnusban, vagy élménynapon Felek kölcsönös
egyeztetése után beszámításra kerülhetnek, díj visszatérítése
ezesetben Szervezőnek nem áll módjában.
9. A felelősség kizárása
Szervező semminemű felelősséget nem vállal olyan bekövetkezett
eseményekért, amelyek olyan okokra vezethetők vissza,
amelyekről Gondviselő Szervezőt előzetesen írásban nem
tájékoztatta, valamint nem vállal felelősséget olyan, a táborban
bekövetkezett eseményekért, amelyek megakadályozása az
elvárható mértéken túli gondoskodást igényel.
A táborozó gyerekekről fénykép, illetőleg videofelvétel készülhet,
melyet
Szervező
szabadon
felhasználhat
táborai
népszerűsítéséhez.

Kelt: Budapest, 2020. ………….. hónap…..nap.
..............................................................
Gondviselő
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Szervezőt Képviseli: Zsók Katalin
Táborvezető
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