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Katamarán Suli - VITORLÁS TÁBOR MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről: 
 
NANA-BOAT 2000 Kft. 
Székhely:   1194 Budapest, Kismarton köz 1. 
Cégjegyzékszám:  01-09-933095 
Adószám:   12573981-2-43 
Bankszámlaszám:  MKB Bank 10300002-20168214-00003285 
Képviselő:   Nagy Attila Miklós 
E-mail cím:   info@nanaboat.hu 
 mint Szervező (a továbbiakban: Szervező) 
 
másrészről (Szülő adatai): 
 
Név: ...................................................................................................... 
Anyja neve: …………………………………………………………………………............... 
Lakcím - Irányítószám: ........... Település:.............................................. 
Cím (utca, házszám, emelt, ajtó): ........................................ ................. 
Születési hely és idő: ………………………………………………............................ 
Személyi ig. szám: .................................................................................. 
E-mail cím: ............................................................................................. 
Mobiltelefon szám, amely probléma esetén bármikor, 0-24h időtartamban hívható: 
................................................................................................................. 
Mobiltelefon szám2, amennyiben a megadott, 0-24h időtartamban hívható szám nem elérhető: 
…………………………………………………………………………………………………..,mint törvényes képviselő (a 
továbbiakban: Szülő1 vagy törvényes képviselő)  
 
Szervező és törvényes képviselő együttesen a továbbiakban: Szerződő felek - között alulírott napon, 
alulírott feltételekkel: 
 
1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező a jelen Szerződésben megjelölt időszakban a jelen 
Szerződésben meghatározottak szerint részvételi lehetőséget biztosít a jelen Szerződésben nevezett 
és rögzített adatú kiskorú (6-18 éves) gyermek számára, amelyet a táborozni kívánó gyermek igénybe 
vesz, a Katamarán Suli Vitorlás Táborban (a továbbiakban. Tábor), amelynek helyszíne: Alsóörs, Vasút 
utca 17. 
Szervező szavatolja, hogy a Táborral összefüggésben, a jogszabályban előírt illetékes hatósághoz 
történő bejelentési kötelezettségének eleget tett. 
 
2. A Táborba jelentkezés feltétele:  
I. jelen Szerződés valóságnak megfelelő adatokkal történő kitöltése és a törvényes képviselő részéről 
történő aláírása és a Szülői felügyeleti jog gyakorlása tárgyában értelemszerűen kitöltött nyilatkozat 
jelen Szerződéshez történő csatolása azzal, hogy a jelen Szerződést aláíró törvényes képviselő 
szavatolja, hogy a Táborban résztvevő gyermek édesanyja/édesapja2 a gyermek Táborban történő 
részvételéhez szintén hozzájárult,  

II. a jelen Szerződés törvényes képviselő általi aláírásával a Tábor részvételi díja 50% -ának 
/gyermek előleg jogcímén történő befizetése Szervező részére készpénzben vagy 
banki átutalással Szervező jelen Szerződésben megjelölt bankszámlaszámra; 
Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-20168214-00003285 

                                                 
1  Amennyiben nem a szülő a törvényes képviselő, jelölendő. 
2  A megfelelő rész aláhúzandó. Ha nem a szülő a gyermek törvényes képviselője, jelölendő. 



Katamarán Suli Vitorlás tábor megállapodás   2019 
 

2 
 

2 

 
A banki átutalással történő előlegfizetés akkor minősül a törvényes képviselő által 

megfizetettnek, ha az előleg teljes összege Szervező jelen Szerződésben rögzített 
bankszámláján jóváírásra került.   

III.  a Táborba jelentkező gyermek biztos úszástudással rendelkezik. 
 

 
GYERMEK – TÁBOROZÓ -  ADATAI:  
Név: ................................................................................................ 
Becenév: ........................................................................................ 
Anyja neve: ………………………………………………………………………………… 
Születési hely, idő: …………………………………….................................... 
TAJ szám: ……………………………………………………………………………………… 
Egyéb információ (betegség, allergia, gyógyszerérzékenység): 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
A Tábor időtartama: 2019. ___________________ -  2019. ___________________________.  
Tábor részvételi díja mindösszesen:__________________HUF, azaz _________________ forint, amely 
részvételi díj tartalmazza a tízórai, ebéd, és uzsonna ellátás biztosítását a Táborban résztvevő gyermek 
számára, vitorlás szakoktatással, oktatással, hajóhasználattal és felügyelettel, a Tábor időtartama alatt 
hétfő 8.00-tól péntek 17.00-óráig, a jelen Szerződésben rögzített helyszínen. 
 
3. A Táborban történő részvétel feltétele:  

I.  A Tábor részvételi díjának törvényes képviselő általi maradéktalan befizetése a 
Szervező jelen Szerződésben rögzített bankszámlájára banki átutalás útján legkésőbb 
a Tábor kezdő időpontját megelőző utolsó munkanapon vagy a Szervező pénztárába, 
legkésőbb a Tábor kezdetének napján. A banki átutalással történő részvételi díjfizetés 
akkor minősül a törvényes képviselő által megfizetettnek, ha a részvételi díj teljes 
összege Szervező jelen Szerződésben rögzített bankszámláján jóváírásra került.  
Bankszámlaszám: MKB Bank 10300002-20168214-00003285 

III. A táborozó gyermek a táborozásra egészségileg alkalmas. 
IV.  A táborozó gyermek biztos úszástudása. 
V.  A jelen Szerződésben és a jelen Szerződésben hivatkozott Szabályzatokban, 

különösen, de nem kizárólagosan a Tábor helyszínére vonatkozó, a táborozó gyermek 
és törvényes képviselője által betartandó házirendben, napirendben foglaltak 
maradéktalan elfogadása a törvényes képviselő részéről. 

 
 
4. A tábor programjának részletes ismertetése és a napirend, valamint a Tábor helyszínére vonatkozó, 
a táborozó gyermek és törvényes képviselője által betartandó házirend a www.katamaransuli.hu 
honlapon (a továbbiakban: a Tábor honlapja) olvasható. A napi kötött foglalkozások naponta 8.00-
17.00 óra között tartanak a Tábor időtartama alatt.  
 
5. A Szerződő felek rögzítik, hogy a törvényes képviselő kötelezi magát arra, hogy a Tábor időtartama 
alatt naponta 7.30-tól- 17.30-ig terjedő időtartamra a gyermeket a táborvezetőnek átadja és a Tábor 
programidejének befejezésekor a Tábor időtartama alatt minden nap személyesen, vagy az írásban, 
formailag megfelelő okirattal meghatalmazott személy, 17:30-kor átveszi.  
 
6.  A törvényes képviselő jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Táborban és a 
táborozásban kizárólag az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. A törvényes képviselő a jelen 
Szerződés 1. számú mellékletét képező, a Tábor kezdőnapját megelőző négy napon belül kiállított 
nyilatkozattal igazolja a Táborban résztvevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a Tábor 
megkezdése előtt. A jelen pont szerinti nyilatkozatot a törvényes képviselőnek legkésőbb a Tábor 



Katamarán Suli Vitorlás tábor megállapodás   2019 
 

3 
 

3 

kezdő időpontjában át kell adnia a Tábor Szervezőjének.  A Szervező a jelen pont szerinti Nyilatkozat 
hiányában a gyermek Táborba történő befogadását megtagadja. A Szerződő felek rögzítik, hogy 
amennyiben a Tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a törvényes képviselő 
köteles a gyermeket a Táborból az értesítését követő legrövidebb időn belül saját költségére elvinni.  
 
7. A Szervező a gyermek felügyeletéért teljes körű kötelezettséget vállal, ami nem terjed ki a gyermek 
által a Táborba magával hozott tárgyakra (pl: játékok), illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére.  
 
8. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Tábor időtartama alatt mind a gyermek, mind a törvényes 
képviselő köteles betartani a jelen Szerződésben foglalt feltételeket, a Tábor helyszínének házirendjét, 
amely olvasható a Tábor honlapján és kifüggesztve a Tábor helyszínén is, valamit elfogadni a tábor 
vezetésével megbízott személy irányítását.  
 
9. A Szervező lehetőséget biztosít, a törvényes képviselő számára, hogy a gyermek Táborban történő 
részvételi szándékát módosítsa vagy a Táborban történő részvételt lemondja, az alábbi lemondási- és 
módosítási feltételekkel: 
a)  Amennyiben a törvényes képviselő részéről a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal 
megelőzi a Tábor kezdőnapját, úgy a Szervező az előlegként részére befizetett részvételi díj 50% -
a/gyermek/tábor összeget maradéktalanul visszafizeti a törvényes képviselő  részére. Amennyiben  
- a törvényes képviselő a lemondást a Tábor kezdő napját megelőző 10 munkanapon belül mondja le, 
vagy  
- a törvényes képviselő nem adja át Szervezőnek a gyermek táborozásához és a Táborban történő 
részvételhez a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti Nyilatkozatot a jelen Szerződésben 
rögzített határidőben, 
- a gyermek Szervező felmérése alapján, Szervező megállapítása szerint nem rendelkezik biztos 
úszástudással és ennek okén Szervező megítélése szerint a gyermek a Táborban nem vehet részt, 
- a törvényes képviselő nem fizeti meg Szervező részére a Tábor teljes részvételi díját, úgy törvényes 
képviselő által a Szervező részére befizetett előleg a Szervezőt illeti meg.  
A Szerződő felek rögzítik, hogy a lemondásnak írásban kell történnie, Szervező jelen Szerződésben 
rögzített székhelyére küldött ajánlott küldeményben vagy a Szervező jelen Szerződésben rögzített e-
mail címére. 
b) A Szervező fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett Tábort/Táborokat - írásban - lemondja, ebben az 
esetben a Szervező a meghiúsult Táborra befizetett összeget a törvényes képviselő részére 
maradéktalanul visszafizeti, a lemondást követő 3 munkanapon belül.  
c)  

i.  Amennyiben a gyermek, betegsége vagy egyéb méltányolható ok miatt nem tudja 
megkezdeni a táborozást, úgy a Szervező saját döntése alapján lehetőséget nyújthat 
(szabad kapacitások függvényében) egy későbbi időpontban tartandó Táborban való 
részvételre ugyanazon gyermek számára, vagy a befizetett összeget visszafizetheti  a 
törvényes képviselő részére. 

ii.  A Szerződő felek rögzítik, hogy a Tábor gyermek által történő megkezdését követően, 
ha a gyermek bármely okból nem tud részt venni a Táborban, nincs lehetőség a 
részvételi díj Szervező általi visszafizetésére törvényes képviselő részére. 

iii. Amennyiben a Tábor megtartása Szervező érdekkörében felmerülő okból –hiúsul 
meg, a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi időpontban tartandó Táborban 
történő részvételre a gyermek számára, amely lehetőséget a törvényes képviselő nem 
köteles elfogadni. Amennyiben a Tábor időpontjának módosítását a törvényes 
képviselő elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. Abban az esetben, ha a törvényes 
képviselő Szervező érdekkörében felmerült okból a módosítást nem fogadja el, úgy a 
Szervező a törvényes képviselő által előlegként befizetett összeget maradéktalanul 
visszafizeti a törvényes képviselőnek, azon időpontot követő 3 banki munkanapon 
belül, hogy a törvényes képviselő a módosítás tárgyában Szervező felé írásban 
nyilatkozatot tett. 
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A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Táborral összefüggő bármely lemondást, módosítást 
kizárólag írásban fogadnak el egymástól. Szerződő felek rögzítik, hogy írásbeli közlésnek fogadják el a 
Szerződő felek jelen Szerződésben rögzített e-mail címére küldött közléseket. Az e-mail, amennyiben 
a jelen Szerződésben rögzített e-mail címre került a Fél részéről elküldésre, a másik Féllel közöltnek 
tekintendő az e-mail feladását követő napon. Szerződő Felek kötelesek egymásnak haladéktalanul 
igazoltan bejelenteni, ha bármely elérhetőségük, így különösen e-mail címük, változik. Ennek 
elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél korlátlanul felel.  
 
10. A Tábor rossz időjárás esetén nem marad el, módosítása nem lehetséges, illetve másik időpontra 
nem ütemezhető át. A törvényes képviselő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek vízre 
szállásra nem alkalmas időjárás esetén a táborvezetés által rögzített esetleges kirándulás programon 
vegyen részt és a kirándulás céljából, a Szervező által igénybe vett külön buszra felszálljon és/vagy a 
gyermek Tábortól eltérő helyszínre utaztatásáról Szervező esetleges kirándulás céljából gondoskodjon. 
 
11. A törvényes képviselő szavatolja, hogy a gyermek biztos úszástudással rendelkezik. A törvényes 
képviselő egyidejűleg kijelenti, hogy a gyermek Táborban történő részvételének semmiféle akadálya 
nincs, így különösen, de nem kizárólagosan fizikai, egészségügyi, szellemi, lelki akadályba nem ütközik 
a gyermek Tárborban történő részvétele, törvényes képviselő megítélése szerint a gyermek alkalmas a 
Táborban történő részvételre. 
 
12. A törvényes képviselő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Tábor időtartama alatt a gyermekről 
fénykép-és videofelvételek készüljenek a Tábori tevékenységgel és a Tábor céljával összefüggésben. A 
törvényes képviselő kifejezetten hozzájárul ahhoz jelen Szerződés aláírásával, hogy a gyermekről a 
Tábor időtartama alatt készült fényképek és/vagy videofilmek (képmás) a Szervező honlapján 
közzétételre kerüljenek és/vagy azokat Szervező átdolgozás céljából harmadik személynek átadja.  
 
13. A törvényes képviselő jelen Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, 
mind az ő, mind a gyermek személyes adatait felvegye, azokat kezelje és azokkal összefüggésben 
adatkezelőként járjon el a hatályos jogszabályok alapján, a törvényes képviselő kifejezetten hozzájárul 
ahhoz, hogy a hivatkozott személyes adatokkal összefüggésben Szervező adatfeldolgozót vegyen 
igénybe. Törvénye képviselő jelen Szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy az általa megadott 
személyes adatok, mind a maga, mind a gyermek vonatkozásában a valóságnak teljes mértékben 
megfelelnek. Valamennyi, a törvényes képviselő által megadott adat valótlanságából és/vagy nem 
megfelelőségéből eredő kárért kizárólag törvényes képviselőt terheli - korlátlan - felelősség. 
 
A Szerződő felek jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  
 
Dátum:  
 
................................................................. ......................................................................  
          Törvényes képviselő aláírása     Szervező aláírása 
 
 

  ALSÓÖRS 
 


