Hangos tábor- Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola
Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)
1. A tábort a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója (Váci Tankerületi Központ)
támogatásával szervezi (továbbiakban Szervező), az iskola és a program helyszínének és helyi
sajátosságainak figyelembevételével. Az elérhetőségek, az egészségügyi nyilatkozat, eszközlista és a
programterv a szobizeneiskola.webnode.hu honlapon megtalálhatók.
2. A Táborba történő jelentkezést a szülő/gondviselő (továbbiakban Szülő) e-mailben küldött, a
honlapon található vagy az iskola irodájában kérhető Jelentkezési Adatlap kitöltésével, elküldésével
teheti meg a jelen ÁSZF egyidejű elfogadásával.
3. A jelentkezés a tábor díjának - a honlapon meghatározott ideig történő - befizetésével válik
érvényessé.
4. A Szülő a gyermeket a Tábor ideje alatt a Szervező felügyeletére bízza. A Szervező kijelenti, hogy
a Tábor ideje alatt a táborvezető, az oktatók és az előadók, animátorok mindent megtesznek a Tábor
magas színvonalon történő megszervezésért és az oktatási és szabadidős programok megtartásáért.
5. A Táborból - a tábor zárása előtt - a gyermeket kizárólag a Szülő viheti el, ettől eltérő esetben a
Szülőnek a Jelentkezési Adatlapon kell nyilatkozni a Szervező felé arról, hogy rendkívüli esetben ki
viheti el a gyermeket.
6. A Tábor helyszínein értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok
biztonságáért a Szervező felelősséget nem vállal.
7. A Szülő köteles a gyermeke által a Tábor ideje alatt okozott kárt, jegyzőkönyv felvételével
egyidejűleg, a károkozás helyszínén megtéríteni.
8. A Szülő kijelenti, hogy gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb, olyan betegségről,
amelyet a jelentkezési lapon nem tüntetett fel. A gyermek esetleges egészségügyi állapotával,
problémáival kapcsolatos felvilágosítás elmaradása esetében a Szervező felelősséget nem vállal. A
gyermek egészségügyi állapotáról orvosi igazolás is benyújtható.
9. A Szülő tudomásul veszi, hogy gyermeke saját felelősségére vesz részt a sport és egyéb
játékprogramokon. Ha a gyermek ezeken nem vehet részt, azt a Szülőnek előzetesen írásban jeleznie
kell a Szervezőnek.
10. Szülő jogosult a megadott határidőig lemondani a jelentkezést. Ha a Szülő a Táborban való
részvételt, annak a kezdeti időpontja előtt 3 nappal mondja le, akkor a lemondási díj 3000 Ft. Ha a
Szülő méltányolható okból (pl. megbetegedés) a Tábor megkezdése után mondja le a Tábort, akkor
időarányos részét (a meg nem kezdett napokat) Szervező visszatéríti.
11. Ha az adott tábor bármely okból nem kerül megrendezésre, a Szervező a befizetett díjat
hiánytalanul visszatéríti.
12.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezést, részvételt indokolt esetben, különösen
például a Tábor rendjének súlyos megsértése, szándékos károkozás esetén visszamondja.
Ebben az esetben a Szülő – a már megfizetett díj arányos részén kívül - semmilyen követelést nem
támaszthat.
13.
A Táborban készült képeket és videókat felhasználjuk, az iskola honlapján közzétesszük. Feltéve, ha
a Szülő előzetesen hozzájárul. A Szülő előzetesen kérheti gyermekéről készült képek, felvételek
közzé NEM tételét.
14. A Szülő ezúton nyilatkozik, hogy az általa kitöltött Jelentkezési Adatlapon megadott adatok a
valóságnak megfelelnek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette és elfogadja.

