JELENTKEZÉSI RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A PASZT 2021. évi nyári táborban részt vehet minden olyan személy, aki
•
•
•

érvényes jelentkezési lapot tölt ki;
befizeti a tábor teljes díját;
18. életévüket be nem töltött táborozók esetén a szülő írásos jóváhagyását a
szervezőknek átadja. (A jóváhagyó nyilatkozat ezen a linken érhető el.)

A JELENTKEZÉSI LAP ELKÜLDÉSÉVEL A JELENTKEZŐ ELFOGADJA/KIJELENTI AZ
ALÁBBIAKAT:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•

A PASZT vezetősége a megadott személyes adatait a törvényi előírásoknak
megfelelően a rendezvény előkészítése, lebonyolítása és utókövetése idejére tárolja;
A tábor házirendjét, mely ezen a linken érhető el;
A részvételi díjak határidőre történő megfizetését;
A visszalépés feltételeit;
A rendezvény területére való belépéssel a rendezvényen készült fényképeket,
videófelvételeket, - amelyeken ő is szerepelhet -, a PASZT vezetősége a vonatkozó
jogszabályok betartásával promóciós célra felhasználja.
Kijelentem, hogy rendelkezem érvényes betegbiztosítással.
Tudomásul veszem, hogy a PASZT tábor személyzete semmilyen sport- és egyéb
balesetért nem felelős, ha az az én hibámból történik.
18. éven aluliak esetében a szülő/gondviselő felelősséget vállal minden,
egyértelműen általam okozott károkozásért. 18. életévüket betöltöttek esetében a
felelősség a jelentkezőé.
A jelentkezési lap kitöltése előtt figyelmesen végigolvastam a táborról szóló
információkat.
A feltételeket és a kötelezettségeket tudomásul vettem, elfogadtam, a táborozás
házirendjét megismertem.
Jelen adatközléssel hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet és címemet a szervezők
használják, de kizárólag a táboroztatással, oktatással összefüggő tevékenységeik
során. Adataim értékesítéséhez nem járulok hozzá, azok harmadik személy felé
feltétlenül és minden körülmények között titkosan kezelendők.
Hozzájárulok, hogy a PASZT tábor a szerzői jogról szóló törvény alapján, a táborban
készült minden adatrögzítés eredményét és minden felvételt (fénykép, videó, hang
stb.) a saját tulajdonának tekintsen, szabadon felhasználjon.
Az e-mailben megküldött, online-jelentkezés is aláírt jelentkezésnek számít.
A kalkuláció meghatározott résztvevők számára készült, így a tábor vezetősége
fenntartja az árváltoztatás jogát. (pl. több jelentkező esetén az tábor költsége
kevesebb)
A részvételi díjat befizetők a díj összegével az Való-Színű Kulturális és Ifjúsági
Egyesület tevékenységét támogatják.

FIZETÉSI INFORMÁCIÓK

A tábordíjat az alábbi rendszer szerint kell befizetni:
• Egy összegben: 52000 Ft július 15-ig. (Speciális étkezés esetén az összeg 60000 Ftra módosul)
• 2 részletben :
o részlet: június 15-ig
o részlet: július 15-ig
• Az 1. és a 2. részlet összege egyaránt 26000 Ft. (Speciális étkezés esetén az összeg
30000 Ft-ra módosul)
A TÁBORDÍJAT AZ ALÁBBI MÓDOKON LEHET BEFIZETNI:
BANKI ÁTUTALÁS
o Számlatulajdonos : Való-Színű Kulturális és Ifjúsági Egyesület
o Bankszámla(K&H Bank): 10401165-50526888-89891009
o KÖZLEMÉNY: TÁMOGATÁS VAKU - JELENTKEZŐ NEVE
SZEMÉLYESEN:
o Török Bálint (tb.hadvezer@gmail.com, +36706611497)
o Szabó Csaba (szabocsaba@valoszinu.hu, +36309738140)
JELENTKEZÉS VISSZAVONÁSA
A jelentkezés visszavonására a tábor szervezői felé Tőzsér Dominik email címére
(tozserdominik@valoszinu.hu) küldött levélben van lehetőség. A visszalépés dátumától
függően a táborozó a befizetett tábordíj megfelelő részleteit kaphatja vissza:
o 2021. július 1.-ig a tábordíj teljes összege;
o a második részlet határidejéig (2021. július 15.) 5.000 Ft levonással az már
befizetett összeg vagy hiányzó befizetés esetén 5000 Ft befizetés szükséges;
o 2021. július 15-től a tábor első napját megelőző 15.napig a részvételi díj 50%-át áll
módunkban visszafizetni
o tábor első napját megelőző 14.napon belül, nem áll módunkban senkit kártalanítani.
A tábor vezetés részéröl, ha lemondás történik akkor a befizetett összeg kerül
visszatérítésre, időponttól függetlenül.
JÁRVÁNYÜGYI HELYZETTEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK KÉSÖBB KERÜLNEK KIKÜLDÉSRE!

De a tábor a mindenkori hatályos jogszabályok kereteinek betartása mellet zajlik!
VAKU egyesület és Kecskeméti színjátszó műhely

