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A JELENTKEZÉS MÓDJA
A jelentkezési űrlapot értelemszerűen kitöltve kérjük elküldeni.
A jelentkező e-mail címét kérjük különös pontossággal megadni, mert a kitöltött jelentkezési űrlap
egy példányát és majd a jelentkezés visszaigazolását is erre a címre fogjuk küldeni.
VISSZAIGAZOLÁS
A beérkezett jelentkezéseket a jelentkezési lapon feltüntetett létszámadatok és igényelt
szolgáltatások alapján visszaigazoljuk és értesítjük a vendégeket a szolgáltatásért fizetendő
összegről, és a befizetés módjáról.
A DÍJSZABÁS
Részvételi költség étkezés nélkül
20.000 Ft/hét/fő;
Részvételi költség napi háromszori étkezéssel
27.000 Ft/hét/fő;
Napi költség étkezés nélkül
5.000 Ft /fő/nap
Napi költség háromszori étkezéssel
6.000 Ft/fő/nap
„Fél” nap (tetszőlegesen délelőtt vagy délután) étkezés nélkül
2.500 Ft/fő/nap
„Fél” nap (tetszőlegesen délelőtt vagy délután) egyszeri étkezéssel
3.500 Ft/fő/nap
„Hathetes bérlet” étkezés nélkül
100.000 Ft /fő
„Hathetes bérlet” napi háromszori étkezéssel
142.000 Ft /fő
Táborkezdési akció
(A táborra 2016.06.03-ig jelentkezők számára!)
Minden kategóriából
-10% kedvezmény
BEFIZETÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE:
 A tábor díjazása a 2016-os évre vonatkozik.
 A jelentkezés a jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével és elküldésével kezdődik (a
szolgáltatás megrendelése), amelyet a szervezők 24 órán belül visszaigazolnak.
 A megrendelést követően kerül sor (a véges kapacitás szervezése miatt) az 50 %
előlegszámla kiállítására amelyet e-mailen is és postán küldünk ki a megrendelőnek.
(Kérjük, hogy az előlegszámla befizetésénél vegyék figyelembe a kapacitás biztosítását:
csak akkor tudjuk foglalását az adott turnusban a létszámok tekintetében biztosítani,
amennyiben az előlegszámla kiegyenlítésre került.)
 A teljes szolgáltatási díj maradék 50 %-át megrendelőnek a tábor megkezdése előtt 14
nappal kell végszámla ellenében kiegyenlítenie (a végszámlát e-mailen is és postán
küldjünk ki).
 Amennyiben ez előleg vagy végszámla fizetésével kapcsolatos különleges igény merülne
fel, úgy azt írásban kell jelezni (e-mail vagy posta)!.
 A befizetendő összegről és a befizetés módjáról részletesen a visszaigazolásban
tájékoztatjuk a jelentkezőket.
A LEMONDÁS FELTÉTELEI
Lemondás esetén a befizetett előleg visszafizetési feltételei, ha szülő a teljes megrendelt
szolgáltatást az érkezés előtt 30 napon belül mondja le:
 14-8 napig a teljes részvételi díj 80%-át
 7 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 100%-át
kell költségtérítésként megfizetnie.
Minden lényeges változtatást írásban kell jelezni! (e-mail vagy posta).
A tábor rendkívüli lemondása: amennyiben a gyermek valamilyen ok miatt nem tud, részt venni a
táborban kérjük telefonon (+36-30/890-3161) vagy e-mailben (rita.csetreki@gmail.com) az
időpont előtt legalább 24 órával jelezni.
SZÜLŐI NYILATKOZAT
A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal
(formanyomtatvány letölthető a weboldalról) igazolja a táborozásban részt vevő gyermek
megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozatot a táborozás első
napján a tábor helyszínén kell tartani, ezért ne felejtsék el magukkal hozni a táborozásra!
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HÁZIREND
1. A foglalkozások a tábor időtartalma alatt minden egyes napon reggel 9 órakor kezdődnek,
kérjük a kísérőktől, hogy pontosan érkezzenek.
2. A táborba ékszert, játékot, kérjük ne hozzanak magukkal.
3. A gyermekek mobiltelefonjait kérjük (amennyiben feltétlenül szükséges magukkal hozni)
táborvezetőnek minden reggel leadni, különben nem tudunk felelősséget vállalni az
esetleges károsodásért, elvesztésért.
4. A gyermeket csak közvetlen hozzátartozó viheti el a nap végén, a táborvezető személy
„nyugtázásával”.
5. Amennyiben a korábbi gyakorlattól eltérően más személy hozza/viszi a gyermeket a
táborból, előzetesen írásbeli egyeztetés szükséges.
6. Látogatót a gyermekek nappal nem fogadhatnak előzetes szülői beleegyezés nélkül.
7. Háziállatot tilos a tábor területére bevinni.
8. Dohányozni a tábor egész területén tilos!
9. A berendezéseket csak a szervező előzetes hozzájárulásával lehet átrendezni.
10. A szervező nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges
anyagi károkért vagy balesetekért.
11. A résztvevők által a nem rendeltetésszerű használattal okozott kár a vendégek részéről a
szervezőnek közvetlenül megtérítendő. A tábor ideje alatt történő szándékos rongálás /
károkozás esetén anyagi kártérítési felelőssége van a szülőknek.
12. A foglalkozás helyszínén hagyott értékekért a szervező nem vállal felelősséget.
13. Kérjük, ügyeljenek a rendre és a tisztaságra.
14. Fertőző betegség esetén a tábor nem vehető igénybe.
Köszönjük, hogy szabályaink betartásával segítik munkánkat!
Szeged, 2016. április 22.
Csetreki Rita Renáta
táborvezető
A házirendben foglaltakat elolvastuk, megértettük és tudomásul vettük:
Szeged, 2016 (év) …………… (hó) …………… (nap)
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
Szülő és / vagy gondviselő
neve és aláírása

………………………………………………
Szülő és / vagy gondviselő
neve és aláírása

