WellBee tábor 2022
Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF
A táborozó kiskorú felett szülői felügyeletet gyakorló gondiviselőjeként (a továbbiakban: gondviselő)
ezen nyilatkozat elfogadásával tudomásul veszem, hogy a
-

White Paper Consulting Kft., WellBee elnevezésű táborát, 2022. július 10 – 16. között,
Szilvásváradon a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet és a Nemzeti Népegészségügyi Központ helyileg
illetékes hivatalának mindenkori iránymutatása szerint, valamint Magyarország Kormánya
mindenkori szabályainak megfelelően szervezi meg.

-

A 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján kötelező nyilatkozatot, a tábor megkezdése előtt
legkésőbb 4 nappal a tábor szervezőinek kitöltve elküldöm. Ez egy nyilatkozat arról, hogy a
táborozó egészségesnek tartja magát.

-

Az online jelentkezés aláírt jelentkezésnek számít. A jelentkezés a részvételi díj - legalább az első
részlet - befizetésével válik véglegessé.

-

A tábort lemondani csak betegség miatt lehet, a tábor kezdete előtt, legfeljebb 2 nappal
korábban kiállított orvosi igazolással. Csak ebben az esetben áll módunkban visszatéríteni a
tábor díját.

-

A táborozás ideje alatt sport tevékenységet is végeznek a gyerekek. A táborozó gondviselője
tudomásul veszi, hogy a sporttevékenység lebonyolításáért felelős személy mindent megtesz,
hogy minden az előírt szabályoknak megfelelően történjen, ám semmiféle felelősséget nem
vállal az esetleges sérülések, balesetek miatt. A táborozó gondviselője tudomásul veszi, hogy
amennyiben gyermeke a fenti sportokban részt kíván venni, azt saját felelősségére – valamennyi
biztonsági és egyéb szabály betartása mellett – teheti meg, a gondviselő esetleges jogi és/vagy
anyagi felelőssége terhére. Ezen feltételek elfogadásával a táborozó gondviselője beleegyezik,
hogy a táborozó a sportolási tevékenységekben részt vegyen.

-

A gondviselő felelősséget vállal a táborozó által okozott egyértelműen felróható károkért.

Az alábbi feltételek elfogadásával táborozó gondviselője igazolja, hogy
-

a táborozó rendelkezik érvényes betegbiztosítással és

-

a táborzó a biztosítási kártyájának másolatát a tábor teljes időtartama alatt magánál tartja.

Tábordíj befizetése
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-

A tábor részvételi díja 77.000 Ft/fő (testvérkedvezmény esetén 72.000 Ft/fő), amelyet a
jelentkezési lap kitöltését követő 5 munkanapon belül kérünk befizetni a White Paper Consulting
Kft. 107010876963311551100005 számlaszámra.

Részletfizetés
- Részletfizetés esetén 40.000 Ft/fő befizetését kérjük a jelentkezési lap kitöltését követő 5
munkanapon belül. A fennmaradó összeget az első részlet beérkezését igazoló emailt követő
legfeljebb 30 napon belül kérjük befizetni a White Paper Consulting Kft.
107010876963311551100005 számlaszámra.
Visszatérítés feltételei
- Lemondás esetén teljes visszatérítés csak a tábor kezdetét megelőzően, két nappal korábbinál
nem régebbi orvosi igazolással lehetséges.
- Minden más esetben - legkésőbb május 31-ig jelzett lemondás esetén - részleges
visszatérítésre van lehetőség. Ebben az esetben az első részletet nem áll módunkban
visszatéríteni.
Kedvezmény
- Van lehetőség testvérkedvezményre, ebben az esetben a részvételi díj 72.000 HUF/fő.
Személyes adatok védelme
A táborozó szülei a jelentkezési lap kitöltésével és az adatközléssel hozzájárulnak, hogy a szervezők a
lapon szereplő információkat kommunikációra, kapcsolattartásra és azonosításra használják, kizárólag a
táborozással összefüggésben.
A táborozó gondviselői és a táborozó hozzájárulnak, hogy a a White Paper Consulting Kft. (a szerzői
jogról szóló törvény alapján) a WellBee táborban készült minden felvételt (fénykép, videó, hang stb.) a
White Paper Consulting Kft. a saját tulajdonának tekintse és a táborral összefüggésben szabadon
felhasználja. A White Paper Consulting Kft. Adatkezelési tájékoztatóját itt olvashatja.
Tudomásul veszem, hogy a táborozás folyamán a táborozók a táborhelyet elhagyva, felügyelet mellett,
különböző – a táborozással kapcsolatos – programokon vesznek részt. Tisztában vagyok azzal, hogy a
tábor elhagyásakor a táborozók a helyi közutakat használják és tisztában vagyok ennek veszélyeivel.
Tudomásul veszem, hogy az általam képviselt táborozó ezekben a programokban részt vesz, azt saját
felelősségére – valamennyi biztonsági és egyéb szabály betartása mellett – teheti meg, az esetleges jogi
és/vagy anyagi felelősség engem terhel. Jelen nyilatkozat elfogadásával beleegyezem, hogy gyermekem
ezeken a programokon részt vegyen.
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Ezen nyilatkozat elfogadásával, a gondviselő elismeri, hogy a táborozó és a táborozó gondviselője a
táborozáshoz közreadott információkkal tisztában vannak, végigolvasták őket, a feltételek és a
kötelezettségek egyértelműek, a táborozásra vonatkozó tájékoztatás teljes körű és a tisztázatlan vagy
homályos részletekre rákérdeztek.

A

csapata
Budapest, 2022. február 12.
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