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Megállapodás
(családonként elegendő 1 db-ot kitölteni)
A megállapodás létrejött egyrészt a jelentkezési lapon megnevezett tábor turnust szervező dr.
Auksziné Erdélyi Anita egyéni vállalkozó, mint a Csemeteliget Baba-mama- és
Gyermekközpont vezetője, a továbbiakban, mint Szervező, valamint
………………………………………………………………………………………szülő, mint
a ……………………………………………………………………………………………nevű
gyermek(ek) törvényes képviselője, továbbiakban, mint Szülő között az alulírott napon és
helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel.
1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a fent megjelölt időszakban részvételi
lehetőséget biztosít a jelentkezési lapon megjelöl kiskorú gyermek számára a jelentkezési
lapon választott tábor(ok)ban. A részvétel feltétele, hogy a turnus díja teljes összegben
befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába vagy bankszámlájára és a Szülő jelen
megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap kitöltésével
és aláírásával tanúsít.
2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a „napközis tábor” intenzív hetes (hétfőtől péntekig)
turnusban zajlik, naponként 7:30 és 16:30 közötti időtartamban, az alábbi napi program
szerint:
• 7:30-8:00: Érkezés
• 8:00-9:00: Eligazítás, ismerkedés, reggeli torna
• 9:00-10:00: Foglalkozás I.
• 10:00-10:30: Tízórai
• 10:30-11:30: Foglalkozás II.
• 11:30-12:30: Ebéd
• 12:30-15:00 Csendes pihenő, meseolvasás, diafilmezés, kézműveskedés, játék,
csapatjátékok,
• 15:00-15:30 Uzsonna
• 15:30-16:30: Közös játék/kézműveskedés az udvaron, csillámtetkó, Gitáros Mókaóra
• 15:30-16:30: Hazamenetel
A tábor programjának részletes ismertetése megtalálható a www.csemeteliget.hu/taborok
internetes oldalon.
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 7:30-8:00-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor
képviselőjének átadja és a tábor programidejének befejezésekor (16:30) átveszi.
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4. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a 12/1991.(V.18) NM rendelet 2. melléklete
alapján a táborozást megelőző négy napon belül kiállított egészségügyi nyilatkozattal
igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás
megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt - a táborozáshoz szükséges
egyéb iratokkal együtt - a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából. Leadása legkésőbb a
tábor első napján megtörténik a tábort szervező részére.
5. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik,
abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a tábor képviselőjét haladéktalanul
értesíteni, és a gyermeket a táborba - annak teljes gyógyulásáig, melyet orvos igazol - nem
viheti.
6. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely nem terjed ki a
gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó,
fényképezőgép stb.) illetve ruházatának koszolódására, megsérülésére.
A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülő köteles
betartani a jelen megállapodásban foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét,
elfogadni a megbízott oktatók irányítását.
7. A részvételi díj egységesen minden táborunkba: 35.000 Ft/fő/hét.
• 2020.06.15-ig: egy összegben történő befizetés esetén: 32.000 Ft/fő/turnus
• 2020.06.15 után: 35.000 Ft/fő/hét, tesókedvezmény, több turnusos kedvezmény:
32.000 Ft/fő/hét
• a kedvezmények nem összevonhatók,
• az ár tartalmazza: a foglalkozásvezetők, szakemberek költségeit, anyagköltséget, napi
bőséges 3x-i étkezést benne zöldséget, gyümölcsöt, és étteremből rendelt ebédet
(leves+főétel), a délelőtti és a délutáni programokat,
• plusz gyerekfelügyeleti díjat nem számítunk fel, az ár a csemete 7:30-16:30-ig való
foglalkoztatását biztosítja.
8. A turnusokra történő jelentkezés akkor végleges, ha a Szülő az aláírt megállapodást és
jelentkezési lapot eljuttatja a Szervező részére e-mailben vagy személyesen, valamint
minimum 50% előleget befizet a Szervező pénztárába vagy bankszámlájára.
A Szülőnek lehetősége van egy összegben is kifizetni a részvételi díjat.
Előleg fizetése esetén: amennyiben a tábor hely előleggel került foglalásra, úgy a fennmaradó
összeget a tábor indulása előtt 1 héttel szükséges kifizetni, legkésőbb a tábor kezdetét
megelőző hétfőn 12:00-ig. Ellenkező esetben a jelentkező helyét nem tudjuk fenntartani, az
előleg pedig felszámításra kerül.
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Banki átutaláshoz szükséges adatok:
• Név: Dr. Auksziné Erdélyi Anita ev.
• Bankszámlaszám: 10103434-25777600-01004001,
• Bank neve: Budapest Bank Zrt.
• Közlemény rovat: gyermek neve, tábor turnusának neve, időpontja
Személyesen fizetéshez szükséges adatok: személyes fizetés a recepciónkon történik előre
egyeztetett időpontban. Helyszín: Csemeteliget Baba-mama és Gyermekközpont, 4028
Debrecen, Nagyerdei krt. 16.
A turnusokra a jelentkezés érkezési sorrendben történik!
A sikeres jelentkezésről e-mailben tájékoztatjuk a Szülőt.
9. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a
táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával és módosításával
kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek:
a) Lemondási feltételek:
- Amennyiben a lemondás időpontja a választott tábor turnuskezdését
megelőző 10 napon túl van, a tábor díját visszafizeti a Szervező a Szülőnek.
- Amennyiben a lemondást a Szülő a turnuskezdést megelőző 10 napon belül
jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt.
- A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező vagy
más ok miatt) lemondja. Ebben az esetben a tábor teljes részvételi díja
megilleti a Szülőt.
- A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként kizárólag írásos
értesítést fogadnak el.
b) Módosítási feltételek:
- Amennyiben a gyermek betegsége miatt nem tudja megkezdeni a táborozást,
a Szervező lehetőséget nyújthat a tárgyévben, egy későbbi turnusban való
részvételre, amennyiben annak telítettsége azt lehetővé teszi. Amennyiben a
Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a Szervező az addig felmerült
költségekkel (táborvezetők díja, megrendelt étel) csökkentett részvételi díjat
köteles a Szülő számára visszafizetni.
- A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező vagy
más ok miatt) módosítsa. Amennyiben a választott turnus módosul, a Szervező
lehetőséget kínálhat fel egy későbbi, vagy egy másik turnusban történő
részvételre. Amennyiben a Szülő a módosítást nem fogadja el, úgy a tábor
teljes díja megilleti a Szülőt.
- A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy módosításként kizárólag írásos
értesítést fogadnak el.
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10. A gyermeknek a táborba szükséges magával hozni:
• 2-3 adag váltóruhát, a változékony időjárásra tekintettel egy melegebb öltözet is
legyen benne,
• saját, névvel ellátott kulacsot/fél literes üveget,
• esetleg benti váltócipőt (sütő-főző táborba mindenképp, egyedül a konyhában nincs
szőnyeg)
• opcionális: délutáni altatás esetén lehet hozni saját ágyneműt,
• a felszerelések maradhatnak egész héten.
11. Adatvédelmi nyilatkozat: A Csemeteliget Baba-mama és Gyermekközpont, Közösségi
Tér, mint Gyermekjóléti Intézmény nyilatkozik, hogy a jelentkező(k) adatait bizalmasan
kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki. A Jelentkező átadja az intézménynek az adatait
kezelésre, azzal a kikötéssel, hogy az Intézmény ezen adatokat csak a tábor szervezése
céljából használhatja fel.
12. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag abban az
esetben tekintik érvényesnek, ha a Szülő a tábor részvételi díját vagy az 50% előleget az
aláíráskor készpénzben, a Szervező pénztárába befizeti, vagy átutalja a 8. pontban megadott
bankszámlájára.
13. A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írják alá.

Debrecen, 2020. ..………………………………………………..

………………………………
Szülő

……………………………………
Szervező
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