
1 
 

Általános szerződési feltételek 
 
Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a Rév-Derschner Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 1101 Budapest, Kőbányai út 49., cégjegyzékszáma: 01-09-943688, a adószáma: 
22790565-1-42) a továbbiakban, mint Szervező alkalmazza az általa szervezett Velencei-tavi vitorlás-, 
és szörftáborokban  (a továbbiakban: Tábor) való részvétel feltételeinek szabályozása céljából. 
 

1. Jelen ÁSZF kibocsátásával lép hatályba és mindaddig hatályos, amíg helyébe annak újabb 
változata nem lép, vagy azt a Szervező hatályon kívül nem helyezi. 
 

2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Táborban részt vevő kiskorú személyekre (a továbbiakban: 
Gyermek), valamint azon törvényes képviselőjükre, aki képviseletükben a Táborban való 
részvételre jelentkezést a Szervezőnek megküldte (a továbbiakban: Szülő). 

 
3. A Szervező az általa szervezett nyári táborokban részvételi lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-

ben meghatározott feltételeknek megfelelő Gyermek számára. 
 

4. A részvétel feltételei: 
 Az adott turnusnak megfelelő életkor. 
 Gyermek jó egészsége, amiről szülő írásban nyilatkozik. 
 Gyermek biztos úszástudása. 
 A Szülő a tábor részvételi díját határidőben megfizeti a Szervező részére. 
 Jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása. 

 
5. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja magyar nyelven folyik. 
 
6. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Tábor min. 12 fő jelentkezése esetén kerül megtartásra. 

 
7. A Tábor turnusok az alábbi rend szerint kerülnek megszervezésre: 

 
 Érkezés: hétfőn reggel 8:30-9:30 között az Északi strandi táborhelyszínhez. 

 
 Távozás: pénteken 16:00-17:00 között a Gólya Villaparkból. 

 
 Napirend:  

o 07:30 - 08:00: Ébresztő. 
o 08:00 - 12:00: Reggeli és délelőtti program étkezésekkel és 

sportfoglalkozásokkal. 
o 12:00 - 13:30: Ebéd és csendes pihenő. 
o 13:30 – 16:00: Délutáni program uzsonnával. 
o 16:00 - 18:00: Kora esti közös program. 
o 18:00 – 19:30: Vacsora. 
o 19:30 - 21:30: Közös esti program. 
o 21:30: Takarodó. 

 
A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa (szabad 
kapacitás, időjárás stb. függvényében). 
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8. A 6. pontban megjelölt érkezési időben a Szülő a Gyermeket a Tábor programjainak megfelelő 

öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor programjának befejezésekor, a 6. 
pontban megjelölt időben átveszi. A Szülő köteles az érkezési és távozási időpontokat 
betartani. 
 

9. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Táborban a mobileszközök használata minden nap 19:30-20:30 
között engedélyezett a Táborozók számára. Amennyiben Szülő ettől eltérő időpontban kíván 
kommunikálni Gyermekével, azt a Táboroztatókkal előzetes egyeztetést követően megteheti. 
 

10. A gyermekek felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Táborba min. 2 fő kísérőt biztosít, illetve max. 9 fő gyermekenként 1 fő kísérőt. 
 

11. A Szervező a Gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan 
esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, 
amikor a Gyermek az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja. A Szülő tudomásul veszi, 
hogy a Szervező a Gyermek által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal 
felelősséget (pl. mobiltelefon, stb.) 
 

12. A szolgáltatás ellenértékét a díjszabás alapján a Szülő köteles előzetesen megfizetni, 
készpénzben vagy átutalással a Szervező bankszámlájára.  

 
13. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi szülői 

egészségügyi nyilatkozattal bizonyítja annak tényét, hogy a Gyermek a táborozásnak megfelelő 
egészségügyi állapotban van. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi 
gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő gyermekek táboroztatását. Amennyiben 
a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő előzetesen nem, vagy nem teljes körűen, illetve a 
valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli. 

 
14. Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő 

köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Gyermeket annak 
teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Gyermeknek a Tábor programja alatti 
felügyeletét ellátó személy a Gyermek megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul 
értesíti a Szülőt, aki köteles a Gyermeket a Táborból elvinni. Megkezdett turnus esetén a 
betegség miatt kimaradt napok pótlására nincs lehetőség. 

 
15. A Szülő vállalja, hogy a Táborban való részvétel díját a jelentkezési lap kitöltésekor a Szervező 

pénztárába készpénzben befizeti, vagy attól számított 4 napon belül átutalja a megadott 
bankszámlaszámra. A Szervező a részvételi díj megfizetésére részletfizetési lehetőséget is 
biztosít, mely esetben a Szülő a részvételi díj első részét a jelen pontban foglalt szabályok 
szerint, fennmaradó részét pedig a kiválasztott turnus indulása előtt legkésőbb 10 
munkanappal fizeti meg a Szervező pénztárába, vagy a megadott bankszámlaszámra való 
átutalással.   
 

16. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékátot lemondja. A 
megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek. 
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Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 20 
nappal lemondja a Gyermek részvételét, a Szervező az adott táborra vonatkozó addig 
befizetett teljes összeget visszafizeti a Szülőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a Szülő 
fenti időpontnál később jelzi, az adott turnus megkezdését megelőző 19-11 napon belül, a 
Tábor teljes részvételi díjának 50%-a a Szervezőt illeti meg. A Tábort megelőző 10 napban, és 
annak megkezdését követően a tábor teljes díja Szervezőt illeti meg.  Meg nem jelenés esetén 
a Szülőnek a teljes részvételi díjat kell költségtérítésként Szervező részére megfizetnie. 

 
A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben 
küldött) értesítést fogadnak el. Amennyiben a Tábor a Szervező érdekkörében bekövetkező 
okból meghiúsul, a már befizetett teljes részvételi díj megilleti a Szülőt, a Szervező azt 
hiánytalanul visszatéríti, vagy kérésre másik turnusra jóváírja. 

 
17. A jelentkezés, táborban való részvétel feltétele a Jelentkezési lap maradéktalan kitöltése. 

 
18. A Szülő a Jelentkezési lapon aláírásával igazolja, hogy a Tábor Házirendjét tudomásul vette, és 

gyermekével ismertette.  
 

19. A Szülő a jelentkezéssel elismeri, hogy a Tábor részvételi feltételeit teljes körűen megismerte 
és elfogadta. 
 

20.  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött megállapodás, illetve 
a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak. 
 

 
 
Budapest, 2020.05.29. 
Rév-Derschner Kft. 
 
 

        

       

     

 
        

    

       
 


