TÁBORI SZABÁLYZAT A 2017. ÉVI NYELVI TÁBOROKRA
A Tábori szabályzat (TSZ) elválaszthatatlan részét képezi a Katedra Oktatási
Központ Kft. / Katedra Kisalföld Oktatási Kft. (a továbbiakban Szervező) és a
képzésben részt vevő gyermek (a továbbiakban résztvevő), valamint annak szülője
/ gondviselője (továbbiakban szülő) között létrejött SZERZŐDÉSNEK.
A Szervező nyári nyelvi táboraira a következő általános feltételek vonatkoznak:
1. A programok indítása:
A Szervező a résztvevő / szülő által választott programot az előre meghirdetett
és a résztvevő / szülő által megjelölt héten elindítja, amennyiben annak
létszáma eléri a program kezdete előtti munkanapon a 6 fős minimum
létszámot. Amennyiben a résztvevő / szülő által kiválasztott program
megfelelő számú jelentkező hiányában nem indul, erről legkésőbb a kezdést
megelőző héten utolsó munkanapján kap tájékoztatást e-mailben / sms-ben /
telefonon. Ilyen esetben a résztvevőnek / szülőnek lehetősége van
átjelentkezni bármely másik programra. Ha az egyeztetés szóban történik,
ennek eredményéről a Szervező írásbeli megerősítést küld, amellyel
kapcsolatban a feladás dátumától számított öt napon belül élhet kifogással a
résztvevő / szülő. Ha a résztvevő / szülő a felsorolt lehetőségek alapján sem
találna megfelelő tanfolyamot, a tandíjat a Szervező visszatéríti.
2. A tanfolyamok helyszíne
A Szervező a meghirdetett csoportokat az előre meghirdetett- és a jelentkező
által kiválasztott helyszínen indítja.
3. A nyelvórák hossza
A tanórák 45 percesek, az órák között összesen maximum 15 perces szünetet
tart a Szervező.
4. Csoportlétszám
A nyelvi órák maximális csoportlétszáma 16 fő („C” programon maximum 12).
A sportfoglalkozások a „Nyelv + sport táborokban” változó csoportlétszámmal
folynak.
5. Szintfelmérés
A résztvevő köteles a Szervező előzetes tudásszint felmérésén részt venni
(kivétel a teljesen kezdő résztvevők és a Szervező törzsrésztvevői,
amennyiben az utolsó sikeresen elvégzett tanfolyam befejező időpontja és az
új tanfolyam kezdete között nem telt el több, mint 6 hónap).
6. A nyelvi csoportok szintjei
Az egyes tábori turnusokon belül külön nyelvi szintek szerinti csoportok
kialakítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a turnusban résztvevők
száma meghaladja a 16 főt. Kisebb létszám esetén az oktató a résztvevők
tudásszintjét figyelembe véve differenciált oktatási módszert alkalmaz, amely
lehetővé teszi, hogy a résztvevők mindegyike a saját szintjéhez képest
fejlődhessen.
7. A tananyag biztosítása
A Szervező biztosítja a nyelvtanuláshoz szükséges tananyagot.
8. A részvételi díj tartalma
A részvételi díj tartalmazza a szintfelmérés, a nyelvi órák, a tananyagok, a
szabadidős programok és a szabadidős programokra való oda és vissza
szállítás, valamint a napi háromszori étkezés (tízórai, kétfogásos meleg ebéd,
uzsonna) költségeit.
9. Kedvezmények
A programra a tájékoztató kiadványban felsorolt kedvezmények vehetők
igénybe, egyéb a Szervező által más programokra meghirdetett
kedvezmények nem érvényesek.
10. Tájékoztatás
A programot érintő egyéb kérdésekről résztvevői körlevélben elektronikus
úton, személyesen vagy telefonon ad a Szervező ügyfélszolgálata
tájékoztatást.
11. A résztvevő adatainak nyilvántartása, kezelése
A Szervező a résztvevők adatait kizárólag szervező munkája során használja
fel, harmadik személy számára nem szolgáltatja ki.
12. A szerződés felbontása Szervező részéről
A Szervező jelen szerződést azonnali hatállyal felbonthatja, amennyiben a
résztvevő megszegi a Tábori Szabályzatot, vagy magatartásával jelentős
mértékben veszélyezteti a program sikeres megtartását, vagy a tábor
helyszínében, annak berendezésében neki felróhatóan kárt okoz, vagy a
program idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el, vagy fertőző
betegsége révén veszélyezteti a többi résztvevő egészségét. A Szervező ezen
indokok alapján történő szerződésbontása esetén részvételi díj
visszatérítésére nincs mód, a Szervező követelheti kárának megtérítését.
13. Lemondási feltételek
A résztvevő a szerződéstől írásban tett nyilatkozattal a program megkezdése
előtt 15 nappal költségmentesen elállhat. Ha a visszamondás a program
megkezdését megelőző 5 munkanapon belül történik, a lemondási díj a teljes
részvételi díj 50%-a. Ha a visszamondás a program megkezdését megelőző 3
munkanapon belül, vagy a program megkezdését követően történik, a
lemondási díj a teljes részvételi díj 100%-a.

14. Észrevételek, panaszok
A résztvevő / szülő a Szervező munkájával, a tanítással vagy a program
helyszínével, a szabadidős programokkal, étkezéssel kapcsolatos
észrevételeit személyesen a táborvezetőnél, írásban pedig az igazgató
részére címzett levélben teheti meg. Amennyiben a Szervező a résztvevő /
szülő panaszát a résztvevő/szülő számára nem kielégítő módon orvosolja,
vagy egyáltalán nem orvosolja, a résztvevő / szülő a Szervező felügyeleti
szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.
15. Balesetek, rosszullét
A táborozás időtartama alatt felmerülő egészségügyi problémák, balesetek
esetén a Szervező gondoskodik az elsősegélynyújtásról és szükség esetén a
haladéktalan orvosi ellátásáról, valamint értesíti a szülőt.
16. Allergia, egyéb egészségügyi problémák, állandóan szedett gyógyszerek
16.1.
Amennyiben a jelentkezési lap kitöltésekor annak aláírója nem
nyilatkozott a táborozás szempontjából nélkülözhetetlen információkról,
a Szervező az ebből eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget
nem vállal.
16.2.
A jelentkezési lap aláírója aláírásával és a részvételi díj befizetésével
igazolja, hogy a táborba jelentkező résztvevő egészséges, semmilyen
fertőző betegséggel nem veszélyezteti a többi résztvevőt.
16.3.
A jelentkezési lapon feltüntetett információk alapján a Szervező
gondoskodik az esetleges ételérzékenységben szenvedő résztvevők
megfelelő ellátásáról.
17. Tiltó rendelkezések
17.1.
A tábor területére szigorúan tilos bevinni bármilyen szúró- vágóeszközt,
illetve a saját és / vagy a többi résztvevő testi épségét bármilyen
formában veszélyeztető egyéb tárgyat.
17.2.
A tábori foglalkozások ideje alatt szigorúan tilos dohányozni,
kábítószert és szeszesitalt fogyasztani.
18. A tábor napi programja:
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foglalkozások

Sportprogramok
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16.45Tábor elhagyása
17:00
A Szervező fenntartja a jogot az egyes programelemek sorrendjének
megváltoztatására.
Érkezés
A táborvezető a táborozókat a tábor recepcióján 8:00 és 8:30 között fogadja és
regisztrálja. Hiányzás esetén, amennyiben előzetesen nem kap a Szervező
értesítést arról, hogy a résztvevő az adott napon nem vesz részt a tábor
programjain, a táborvezető a szülőt / hozzátartozót értesíti.
Távozás
A résztvevők a tábor területét a tábor időtartama alatt csak a táborvezetőnek
bemutatott szülői írásos kérelem bemutatásával hagyhatják el.
Amennyiben a képzési szerződésben a szerződés aláírója úgy nyilatkozott,
hogy a táborozó diák csak szülői / hozzátartozói kísérettel hagyhatja el a
tábort, a szülő / hozzátartozó köteles aláírásával igazolni a gyermek átvételét.
Értéktárgyak
A résztvevők által a tábor területére bevitt értéktárgyakért a Szervező nem
vállal felelősséget.
Kép- és hangfelvételek
Az aláíró aláírásával elfogadja, hogy a táborozásról készült kép- és
hangfelvételekkel kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támaszthat,
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező nyelvi táborainak hirdetésében
azokat felhasználhassa.
Vis major
Vis major esetén - háborús zendülés, lázadás, forradalom, polgárháború,
terrortámadás, nukleáris anyag által okozott radioaktív szennyeződés, repülő
eszközök által okozott lökéshullám, természeti erők bármely olyan működése
(árvíz, lavina, hegyomlás, földrengés, vulkánkitörés), amelyet jelzőszolgálat
kellő időben nem jelez (a Vis Maior beálltát az illetékes Kamarával kell
igazoltatni) - a Szervező nem vállal felelősséget az esetleges károkért.
A TSZ érvényessége
A TSZ visszavonásig érvényes 2017. március 9-től
Nagy Zoltán, sk., ügyvezető igazgató

