KECSKEMÉTI VADASKERT NONPROFIT KFT.
6000 Kecskemét, Műkert 1.
Tel/Fax: 76/320-121 E-mail: info@zookecskemet.hu
Cégjegyzék száma: 03-09-117851
Cégjegyzéket vezető bíróság: a Kecskeméti Törvényszék

Megállapodás
amely létrejött
egyrészt a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Műkert 1., Cg.
sz.: 03-09-117851, adószám: 14706211-2-03, képviseletére jogosult: Tokovics Tamás ügyvezető),
mint tábor turnust Szervező,
másrészről _______________________ szülő (gyermek törvényes képviselője), lakcíme:
________________________________ továbbiakban, mint Szülő
együttesen; Szerződő felek, Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és
feltételekkel.
1.
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a 2020. ………………-tól ………………….-ig
tartó tábori turnusban a fent megjelölt időszakban részvételi lehetőséget biztosít
…………………………………………. kiskorú (6-14 éves) gyermek számára a "Vadaskerti
VakációZOO” elnevezésű programban. A részvétel feltétele, hogy a Szülő jelen megállapodásban
foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet aláírásával tanúsít, továbbá a táborozási díj teljes
összegének befizetése.
A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a táborozási díj még meg nem fizetett részét a turnus kezdő
napját megelőző 30. naptári napig a Szervezőnek megfizeti a kiírásban foglaltak szerint.
2. A Szerződő felek rögzítik, hogy a "Vadaskerti VakációZOO Tábor” intenzív hetes (hétfőtől
péntekig) turnusban zajlik, naponként 7:30 és 16:30 közötti időtartamban, az alábbi napi program
szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.30 – 8.00 között megérkezés
8:00-9:30 foglalkozások a Vadaskert gondozóival
9:30-től otthonról hozott tízórai
10-től délelőtti foglalkozások a Vadaskert munkatársainak közreműködésével
12:00 – 13.00 Ebéd
13.00 -13.30 Pihenőidő
13.30-15:00 délutáni foglalkozások
15:00-tól uzsonna, majd szabadtéri játékok
16.00-16.30 szülők érkezése/távozás

Szükséges ruházat:

koszolható, kényelmes ruházat, zárt cipő, váltóruha, esőkabát, gumicsizma
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A turnus díja a délelőtti, délutáni programokat tartalmazza, továbbá a folyamatos gyermek
felügyeletet, napi kétszeri étkezést (ebéd, uzsonna).
A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szülő 7.30 – 8.00-ig terjedő időszakban a gyermeket a tábor
képviselőjének átadja és a tábor program idejének befejezésekor (16.00-16:30) átveszi.
A Szervező a tábor megkezdése előtt két héttel szülői értekezletet tart, melynek időpontjáról értesítést
küld, illetve a honlapon közzé teszi.
3. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a gyermekek felügyeletével és foglalkoztatásával
kapcsolatosan általa biztosított személyek közül legalább 2 fő turnusonként pedagógus
szakképesítéssel rendelkezik.
4. 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.
Amennyiben a gyermek a tábori felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli,
haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, aki gyermekét a táborból hazaviszi.
5. 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.
6. 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
pedagógus(ok) irányítását.
7. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a gyermek táborban történő részvételét
lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek.
Lemondási feltételek:
➢ A tábori turnus kezdete előtti 30. napig történő lemondás esetén a jelentkező a befizetett
összeget visszakapja.
➢ A tábori turnus kezdete előtti 15. napig történő lemondás esetén a már teljesített összeg 50%át visszafizeti a Szervező.
➢ A tábor a turnus kezdete előtt 14 naptári napon belül már nem mondható le, amennyiben a
lemondást a Szülő ennél később jelzi, a tábor teljes díja megilleti a Szervezőt, a táborozás ideje
alatti lemondás esetén is.
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8. Tájékoztatjuk, hogy a kiskorú gyermeke, illetve az Ön személyes adatait (1. oldal) a Kecskeméti
Vadaskert Nonprofit Kft. kezeli.
Az adatkezelés jogalapja a jelen Megállapodás teljesítése, célja a Megállapodásból eredő jogok és
kötelezettségek gyakorlása, kapcsolattartás.
A személyes adatok címzettjei a Társaság adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
és az ügyvezető.
A személyes adatok adózás, könyvelés céljából átkerülnek a Társaság által megbízott
könyvelőirodának adatfeldolgozásra, valamint postázás céljából a Magyar Postának.
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles.
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a Megállapodás, a táboroztatás nem jön létre.
A kiskorú gyermeke és az Ön adatai kezelésével kapcsolatos jogairól részletes tájékoztatást adunk a
www.zookecskemet.hu honlapunkon olvasható Adatkezelési Tájékoztatóban.
Kérésére a Tájékoztatást papír alapon is megtekintheti Társaságunk székhelyén.
Alulírott szülő/törvényes képviselő a jelen Megállapodás aláírásával is igazolom, hogy a jelen pontban
rögzített tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem.
A Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják
alá, és egy példányát átveszik.
Kecskemét, 2020. március 2.

-----------------------------------------Kecskeméti Vadaskert Nonprofit Kft.
Tokovics Tamás
ügyvezető igazgató

-----------------------------------------Szülő/Törvényes képviselő aláírása
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