
Köröstorok nyári tábor jelentkezési lap és megállapodás 
	
Szülő	(törvényes	képviselő)	adatai:	
	
Teljes	név:	................................................................................................................................................	
Lakcím	(postacím):	
Irányítószám:	................................	Település:	.........................................................................................	
Cím	(utca,	házszám,	emelet,	ajtó	stb.):	.....................................................................................................	
	
Személyi	ig.	szám:	.............................................................	
Mobil	telefonszám	(probléma	esetén	bármikor	hívható):	......................................................................	
Email	cím:	.................................................................................................................................................	
	
Gyermek	adatai	 (ha	egy	 családból	 több	gyermek	érkezik	 a	 táborba	kérjük	minden	gyermek	esetén	
külön	töltse	ki	az	adatlapot):	
Teljes	név:	................................................................................................................................................	
Születési	dátum	(ÉÉÉÉ.HH.NN.):	..........................................................	Életkor	(év):	..............................	
Egyéb	információ	(betegség,	allergia,	érzékenység):	..............................................................................	
..................................................................................................................................................................	
	
A	gyermek	átvételére	feljogosított	személyek	neve	és	adatai	(a	fent	megnevezett	szülőn	kívül):	
Teljes	név:	................................................................................................................................................	
Személyi	ig.	szám:	..............................................	Telefonszám:	..............................................................	
Kapcsolat	(szülő,	rokon,	egyéb):	.............................................................................................................	
Teljes	név:	................................................................................................................................................	
Személyi	ig.	szám:	..............................................	Telefonszám:	..............................................................	
Kapcsolat	(szülő,	rokon,	egyéb):	.............................................................................................................	
	
A	szervező	adatai:	
Cégnév:	REDEVE	Kereskedelmi	és	szolgáltató	Kft.	
Székhely:	1031	Budapest	Nánási	út	2/b	
Adóigazgatási	azonosító	szám:	12266393-2-41.	
Telefonszám:	+36305553478		
Számlaszám:	SBER	Bank	14100419-	96187449-01000007	
	
A	tábor	turnus	adatai:	
A	turnus	induló	dátuma	(ÉÉÉÉ.HH.NN.):	.................................................................................................	
A	turnus	záró	dátuma(ÉÉÉÉ.HH.NN.):	.....................................................................................................	
Napok	száma:	..........................................	
A	tábor	díja	(Ft):	......................................	Befizetésre	került	(dátum):	....................................................	
	
	 	



Megállapodás	
	
A	 megállapodás	 létre	 jött	 egyrészt	 a	 fent	 megnevezett	 tábor	 turnust	 szervező	 REDEVE	 Kft,	 mint	
Szervező,	 valamint	az	1.	oldalon	megnevezett	 szülő	 (gyermek	 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	megjelölt	kiskorú	(9-16	éves)	gyermek	számára	a	Köröstorok	Nyári	Tábor	elnevezésű	programban.	A	
részvétel	 feltétele,	 hogy	 a	 turnus	 díja	 átutalásra	 kerüljön	 a	 Szervező	 pénztárába	 és	 a	 Szülő	 a	 jelen	
megállapodásban	foglaltakat	maradéktalanul	elfogadja.	
	
2.	A	Szerződő	 felek	 rögzítik,	hogy	a	 tábor	 szabadidős	program,	amely	hetes	 turnusban	 zajlik,	 egész	
napos	programként,	teljes	ellátással	(szállás,	napi	négyszeri	étkezés).	A	tábor	programjának	részletes	
ismertetése	megtalálható	a	wwwkorostoroktabor.hu	internet	oldalon.	
	
A	turnus	díja	napi	4	étkezést	tartalmaz	(reggeli,	ebéd,	uzsonna,	vacsora).	A	Szülő	tudomásul	veszi,	hogy	
a	tábor	programjai	magyar	nyelven	zajlanak,	kivéve	az	intenzív	angol	nyelvi	táborét,	ahol	a	mindennapi	
kommunikáció	és	a	programok	nyelve	is	angol.		
A	 Szerződő	 felek	 rögzítik,	 hogy	 a	 Szülő	……………….	 időszakban	 a	 gyermeket	 a	 tábor	 képviselőjének	
átadja	és	a	tábor	programidejének	befejezésekor	…………	átveszi.		
	
3.	 A	 Szervező	 kötelezettséget	 vállal	 arra,	 hogy	 a	 gyermekek	 felügyeletével	 és	 foglalkoztatásával	
kapcsolatosan	általa	biztosított	 személyek	közül	 legalább	1	 fő	 turnusonként	szakképzett	pedagógus	
felügyeletet	biztosít.	
	
4.	A	Szülő	kötelezettséget	vállal	arra,	hogy	a	NEFMI	által	előírt	nyilatkozattal	igazolja,	hogy	a	gyermek	
a	táborozásnak	megfelelő	egészségügyi	állapotban	van,	a	gyermek	közösségbe	engedhető.	A	Szervező	
ezen	nyilatkozat	hiányában	a	 táborban	történő	részvételt	megtagadhatja.	A	Szerződő	felek	rögzítik,	
hogy	amennyiben	a	tábor	kezdete	előtt	a	gyermek	megbetegszik,	abban	az	esetben	a	Szülő	köteles	a	
gyermek	állapotáról	a	tábor	képviselőjét	haladéktalanul	értesíteni	és	a	gyermeket	a	táborba	-a	teljes	
gyógyulásig-	 nem	 viheti.	 Amennyiben	 a	 gyermeknek	 a	 tábor	 programja	 alatti	 felügyeletét	 ellátó	
személy	a	gyermek	megbetegedését	észleli,	haladéktalanul	köteles	értesíteni	a	Szülőt,	aki	köteles	a	
gyermeket	a	táborból	elvinni.	
	
5.	A	Szervező	a	gyermek	felügyeletéért	teljeskörű	felelősséget	vállal,	amely	nem	terjed	ki	a	gyermek	
által	 a	 táborba	 magával	 hozott	 eszközökre	 (például	 mobiltelefon,	 tablet,	 fényképezőgép)	 illetve	 a	
ruházat	 koszolódására,	 megsérülésére.	 A	 Szerződő	 felek	 rögzítik,	 hogy	 a	 tábor	 ideje	 alatt	 mind	 a	
gyermek,	mind	 a	 Szülő	 köteles	 betartani	 a	 jelen	megállapodásba	 foglalt	 feltételeket,	mind	 pedig	 a	
helyszín	 házirendjét,	 működési	 szabályait,	 elfogadni	 a	 turnus	 vezetésével	 megbízott	 pedagógusok	
irányítását.	
	
6.	A	Szervező	lehetőséget	biztosít	a	Szülő	számára,	hogy	részvételi	szándékát	módosítsa,	a	táborban	
történő	részvételt	lemondja.	
A	megállapodás	lemondásával	kapcsolatban	az	alábbiak	szerint	járnak	el	a	Szerződő	felek.	
	
	 	



Lemondási	feltételek:	
	
Amennyiben	a	lemondás	időpontja	legalább	10	munkanappal	megelőzi	a	megjelölt	turnuskezdést,	a	
tábor	díjának	50%-át	visszafizeti	a	Szervező	a	Szülőnek.	Amennyiben	a	lemondást	a	Szülő	ennél	később	
jelzi,	a	tábor	teljes	díja	megilleti	a	Szervezőt.	
A	 Szervező	 fenntartja	 a	 jogot,	 hogy	 a	 tábor	 programot	 (kevés	 jelentkező	 miatt	 vagy	 más	 okból)	
lemondja.	
Ebben	az	esetben	a	meghiúsult	tábor	teljes	részvételi	díja	megilleti	a	Szülőt.	
	
Módosítási	feltételek:	
	
Amennyiben	 a	 gyermek	 betegsége	 vagy	 egyéb	 okok	 miatt	 nem	 tudja	 megkezdeni	 a	 táborozást,	 a	
Szervező	 lehetőséget	 nyújthat	 a	 tárgyévben	 egy	 későbbi	 turnusban	 való	 részvételre,	 amennyiben	
annak	 telítettsége	 azt	 lehetővé	 teszi.	 A	 Szülő	 kérésére	 történő	 turnus	 módosítás	 esetén	 5000	 Ft	
ügyintézési	díjat	számol	fel	a	Szervező.	A	turnus	meghiúsulása	esetén	a	Szervező	lehetőséget	kínálhat	
fel	egy	későbbi	turnusban	vagy	másik	közeli	helyszínen	megvalósuló	Nyári	Tábor	programban	történő	
részvételre,	 amely	 lehetőséget	 a	 Szülő	 nem	 köteles	 elfogadni.	 Amennyiben	 a	 turnus	 /	 helyszín	
módosítást	a	Szülő	elfogadja,	úgy	a	módosítás	díjtalan.	Amennyiben	a	Szülő	a	módosítást	nem	fogadja	
el,	úgy	a	Szervező	a	teljes	részvételi	díjat	köteles	a	Szülő	számára	haladéktalanul	visszafizetni.	
	
A	Szerződő	felek	megállapodnak	abban,	hogy	lemondásként,	módosításként	kizárólag	írásos	értesítést	
fogadnak	el.	
	
7.	 A	 Szerződő	 felek	 megállapodnak	 abban,	 hogy	 jelen	 megállapodást	 kizárólag	 abban	 az	 esetben	
tekintik	érvényesnek,	ha	a	Szülő	a	tábor	részvételi	díját	az	aláíráskor	készpénzben,	bankkártyával	vagy	
banki	átutalással	a	Szervező	pénztárába	befizeti.	
	
8.	A	Szerződő	felek	jelen	megállapodást,	mint	akaratukkal	mindenben	megegyezőt	jóváhagyólag	írják	
alá.	
	
	
	
	
	
Az	aláírás	helye	(település	neve):	.................................................	Aláírás	dátuma:	.................................	
	
Szülő	aláírása:	 	 	 	 	 	 Szervező	cégszerű	aláírása:	
	
..........................................................................	 	 ..........................................................................	
	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
ADATKEZELÉSI	NYILATKOZAT	
Az	Ön	személyes	adatai	a	Szervező	adatbázisába	kerülnek.	A	Szervező	kizárólag	a	jelen	megállapodás	tárgyát	képező	program	
lebonyolításának	céljára,	illetve	későbbi	megkeresésre	használhatja	fel	adatait.	Személyes	adatait	a	Szervező	biztonságosan	
kezeli	és	a	fentieken	túlmenően	harmadik	félnek	nem	adja	át,	nem	értékesíti.	
	


