
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK



MEGÁLLAPODÁS

A megállapodás létrejött egyrészt a Kockajáték Kft., cím: 1024 Budapest, Káplár utca 11-13. (Adószám: 
23142374-2-41), tel.: (1) 789 88 19) továbbiakban mint Szervező, valamint a Tábor jelentkezési lapon 
megnevezett Szülő vagy a gyermek(ek) törvényes képviselője, továbbiakban mint Szülő között alulírott napon 
és helyen, az alábbi tárgyban és feltételekkel.

1., Szerződő felek rögzítik, hogy a megállapodás értelmében a megjelölt időszakban a Kockajáték Tábor 
programban részvételi lehetőséget biztosít a megjelölt kiskorú gyermek(ek) számára. A részvétel feltétele, 
hogy a tábor
díja befizetésre kerüljön a Szervező pénztárába, valamint a jelen megállapodásban foglaltakat a Szülő 
elfogadja. A Szülő  tudomásul veszi, hogy a tábor a gyermek(ek) számára alvási lehetőséget NEM biztosít.

2., Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor napirendje a következő:

A Szerződő felek rögzítik, hogy a megjelölt időpontban a Szülő a gyermeket a tábor programjaihoz 
megfelelő öltözetben a tábor képviselőjének átadja és a tábor napi programidejének befejezésekor 
átveszi. 

3., A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján 3 napnál nem régebbi szülői egészségügyi 
nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással bizonyítja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi 
állapotban van. A Szülő tudomásul veszi, hogy a tábor szervezői nem vállalják az egyedi gondoskodást, illetve 
folyamatos felügyeletet igénylő gyermekek táboroztatását. Amennyiben a Szülő előzetesen erről nem 
tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli. Betegség esetén: 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 – a teljes gyógyulásáig – 
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. Megkezdett turnus esetén, a betegség miatt kimaradt napok pótlására a Szervezők kizárólag pótdíj 
fizetés mellett biztosítanak lehetőséget, melynek díja 2.500 Ft / nap. Amennyiben a gyermek betegség miatt 
NEM tudja megkezdeni a táborozást és ezt a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező 
lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre pótdíj fizetése nélkül. 
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Ebben az esetben a betegség tényéről orvosi igazolást kérünk bemutatni.

4., Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a gyermek(ek) felügyeletéért teljes körű felelősséget vállal, amely 
nem terjed ki olyan esetekre, mely a felügyelet körén kívül esik (pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, 
amikor a gyermek(ek) az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadják.

5., A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a táborban 
történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, módosításával 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 80%-át a Szervező visszafizeti a Szülőnek. Amennyiben a lemondási szándékot 
a szülő fenti időponttól később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt. Módosítási feltételek: Az időpont 
módosítás a tárgyhét előtti szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után 4000 Ft ügyintézési díjat 
számolunk fel. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést 
fogadnak el. A tábor esetleges meghiúsulása esetén a teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.

6., A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szervező kizárólag akkor tekinti érvényesnek a 
szerződést, amennyiben a Szülő a tábor részvételi díját a szerződés aláírásakor (online regisztráció esetén, a 
regisztráció elküldésekor) készpénzben a Szervező pénztárába befizeti, vagy 1 héten belül átutalja a 
megadott bankszámla számra.

7., Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. A 
jelen megállapodás aláírásával megerősítem, hogy a Kockajáték Tábor részvételi feltételeit teljes körűen 
megismertem és elfogadtam, továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárulok, hogy a táborban 
készült bármely képi illetve hanganyagot/felvételt a tábor szervezője reklám célra kizárólagosan és 
korlátlanul, további díjazás nélkül felhasználhassa.



TÁBOR HÁZIREND

A Házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk számára 
kellemesen és biztonságosan teljen a tábor.

A Táborozók számára tilos:

ź A tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni 
minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre, 
beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.

ź A tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni.
ź A Táborvezető vagy bármelyik Táboroztató utasítását szándékosan megszegni.
ź Más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében szándékosan akadályozni.
ź Az épületen belül szaladgálni.
ź Mások építményét szándékosan szétrombolni.
ź LEGO építőelemekkel dobálózni.
ź LEGO alkatrészt, minifigurát behozni és kivinni.

A Táborozó köteles:

ź Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges és részt vehet a táborozásban.
ź A jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy 

gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról.
ź A táborvezetők utasításait betartani.
ź Ügyelni a tábor egész területének (folyosók, közös helyiségek, udvar) tisztaságára.

Értékek felügyelete:
A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai eszközök) vagy 
készpénz hozatala megengedett, de a Táborszervezők felelősséget ezekért nem vállalnak.

A Táborozó a tábor ideje alatt, a tábor helyszínén kötelezően hordania kell a névkártyáját. A nyakpánt, illetve a 
névkártya elhagyása esetén 500 Ft ellenében új kártyát és nyakpántot biztosítunk! A Táborozók a tábor utolsó 
napján a saját építményüket a Táborvezetővel történő egyeztetés után megvásárolhatja.

A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a 
tábor bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és harmadik félnek nem adja ki.

A Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A táborozók és szüleik elismerik, hogy elolvasták, megértették és 
rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor házirendjét.

A táboroztatók a házirend be nem tartásából fakadó problémákra felelősséget nem 
vállalnak!



SZÜLŐI EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT

A gyermek törvényes képviselője a táborozást megelőző három napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a 
táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.

Gyermek neve

Gyermek születési helye, ideje

Gyermek lakcíme

TAJ száma

Anyja neve

Telefonszáma

Nyilatkozom,   hogy gyermekemen

Láz   észlelhető  nem észlelhető 
Torokfájás  észlelhető           nem észlelhető 
Hányás  észlelhető                nem észlelhető 
Hasmenés  észlelhető           nem észlelhető 
Bőrkiütés  észlelhető           nem észlelhető 
Sárgaság  észlelhető           nem észlelhető 

Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyesedés   észlelhető  nem észlelhető 
Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás  észlelhető  nem észlelhető 
A gyermek tetű- és rühmentes     igen   nem

Allergia
       Gyermekem ételallergiában, tartós betegségben NEM szenved, gyógyszert a tábor ideje alatt NEM   
       kell szednie. 

       Gyermekem az alábbi tartós betegségben, ételallergiában szenved: 

Hozzájárulok, hogy szükség esetén gyermekemet a tábor orvosa a tábor ideje alatt megvizsgálja. 
          igen       nem 

Vállalom, hogy gyermekemnél észlelt betegség esetén a táborvezető értesítését követően azonnal, saját költségemre érte 
megyek és elviszem a táborból. Tudomásul  veszem,  hogy  amennyiben  gyermekem  viselkedésével  súlyosan  zavarja  a  
közösségi programokat,  ill.  társai  testi  épségét  többszöri figyelmeztetés  ellenére  is  veszélyezteti,  a  táborból kizárható. 
A gyermekem által okozott anyagi károkat megtérítem. 

A nyilatkozatot kiállító szülőn kívül az alábbi személyek jogosultak a gyermek hazavitelére:

Aláírásommal hozzájárulok, hogy a tábor során a gyermekemről készült fotókat és videofelvételeket a tábor szervező 
kommunikációjukban felhasználják. 

Dátum        Aláírás

Kérjük, hogy a kitöltött szülői egészségügyi nyilatkozatot kitöltve a tábor első napján magukkal hozni szíveskedjenek! Köszönjük!


