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Megállapodás gyerekeknek szóló nyári angol nyelvi foglalkoztató
programokról:
A megállapodás létrejött egyrészt Cuborum English Bt., (a továbbiakban Szervezı), valamint
az oldalon megnevezett szülı, illetve a gyermek törvényes képviselıje (a továbbiakban Szülı)
között az alulírott napon és helyen az alábbi tárgyban és feltételekkel.
1. A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Szervezı a fent megjelölt idıszakban részvételi
lehetıséget biztosít a megjelölt kiskorú (7-14 éves) gyermek számára a „Nyári Angol Nyelvi
Foglalkoztató” elnevezéső programban. A részvétel feltétele, hogy a turnus díja befizetésre
kerüljön a Szervezı pénztárába és a Szülı a jelen megállapodásban foglaltakat
maradéktalanul elfogadja.
2. A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a foglalkoztató program, amely hetes turnusban zajlik,
naponként 08:00 és 16:00 közötti idıtartamban, az alábbi napi program szerint:
8:00 – 8:45: gyülekezı*, napindító
9:00 – 10:30: angol nyelvő foglalkozás
10:30 – 10:45: tízórai (gyümölcs)
11:00 – 12:00: szabad játék a közeli játszótéren (Alacska Úti Játszótér) vagy a termünkben
rossz idı esetén
12:00 – 13:00: ebéd
13:00 – 13:30: csendes elfoglaltság, pihenı
13:45 – 14:30: angol nyelvő foglalkozás
14:30 – 15:00: uzsonna
15:00 – 16:00: jó idı esetén szabad játék a Péterhalmi erdı füves erdei focipályáján, indulás
haza innen (megközelíthetı a Királyhágó utca-Nemes utca találkozásánál levı körforgalom
felıl); rossz idı esetén szabad játék a termünkben, indulás haza innen
* A gyülekezı és a foglalkozások helyszíne, 1188 Budapest, Tölgy utca 3 III. emelet 12-es
lakás ( kapucsengı 12)
A turnus díja napi 3 étkezést tartalmaz (tízórai, ebéd, uzsonna). amit az Inter Menü Kft. és a
SPAR Magyarország Kft biztosít.
3. A Szülı tudomásul veszi, hogy a foglalkozások programja magyar nyelven zajlik, kivéve
az angol nyelvő foglalkozásokat. A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a Szülı 08:00 - 8:45-ig
terjedı idıszakban a gyermeket a foglalkoztatónak képviselıjének átadja és a foglalkozás
programidejének befejezésekor (16:00) átveszi. Amennyiben a gyermek átvétele a nap végén
a Szülı hibájából 16:00 utánra tolódik, úgy a további rendkívüli gyermekfelügyelet díját
(gyermekfelügyeleti óradíj idıarányos összege) a Szülı helyben köteles készpénzben
megfizetni.
4. A Szülı kötelezettséget vállal arra, hogy a NEFMI által elıírt nyilatkozattal igazolja, hogy
a gyermek a foglalkozásnak megfelelı egészségügyi állapotban van, a gyermek közösségbe
engedhetı. A Szervezı ezen nyilatkozat hiányában a foglalkozásban történı részvételt
megtagadhatja. A Szerzıdı felek rögzítik, hogy amennyiben a foglalkozás ideje alatt a
gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülı köteles a gyermek állapotáról a foglalkozást
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vezetı képviselıjét haladéktalanul értesíteni és a gyermeket a foglalkozásokra - a teljes
gyógyulásig- nem viheti, utána is kizárólag orvosi igazolással. Amennyiben a gyermeknek a
foglalkozás programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli,
haladéktalanul köteles értesíteni a Szülıt, aki köteles a gyermeket a foglalkozásról elvinni a
lehetı legrövidebb idın belül.
6. A Szervezı a gyermek felügyeletéért teljes körő felelısséget vállal, amely nem terjed ki a
gyermek által a foglalkozásra magával hozott eszközökre (például mobiltelefon, zenelejátszó,
fényképezıgép, számítástechnikai eszközök, szórakoztató elektronikai eszközök, egyéb
játékok) illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére. A Szerzıdı felek rögzítik, hogy a
foglalkozás ideje alatt mind a gyermek, mind a Szülı köteles betartani a jelen
megállapodásban foglalt feltételeket, mind pedig a helyszín házirendjét, mőködési szabályait,
elfogadni a turnus vezetésével megbízottak irányítását.
7. A Szervezı lehetıséget biztosít a Szülı számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, a
foglalkozásban történı részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az
alábbiak szerint járnak el a Szerzıdı felek. Lemondási feltételek: Amennyiben a Szülı a
foglalkozásban való részvételt legkésıbb 2019. június 7-ig lemondja, a Szervezı a teljes
összeget a 10%-os kezelési költség levonása után, de legkevesebb 2000 FT, visszatéríti a
Szülı részére. Amennyiben a Szülı a lemondási szándékát 2019. június 8-20-a között jelzi a
szervezı felé, a Szervezı a teljes összeg 50%-át köteles visszafizetni. Amennyiben a
lemondást a Szülı 2019.június 20-a után jelzi, a foglalkozás teljes díja megilleti a Szervezıt.
A Szervezı fenntartja a jogot, hogy a foglalkozást/ programot (kevés jelentkezı miatt vagy
más okból) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult foglalkozás teljes részvételi díja
megilleti a Szülıt. Módosítási feltételek: Amennyiben a gyermek betegség, kórházi kezelés
vagy egyéb okok miatt nem tudja megkezdeni a foglalkozást, a Szervezı lehetıséget nyújthat
egy késıbbi/következı turnusban való részvételre, ha van ilyen és amennyiben annak
telítettsége azt lehetıvé teszi. Kórházi kezelésrıl szóló igazolás felmutatása esetén a Szervezı
köteles a teljes részvételi díjat visszafizetni. A Szülı kérésére történı turnus módosítás esetén
5000 Ft ügyintézési díjat számol fel a Szervezı. Amennyiben a Szervezı hibájából a turnus
meghiúsul, a Szervezı lehetıséget kínálhat fel egy késıbbi turnusban történı részvételre,
amely lehetıséget a Szülı nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnusmódosítást a Szülı
elfogadja, úgy a módosítás díjtalan. A Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy
lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.
8. A Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást abban az esetben
tekintik érvényesnek, ha a Szülı az elıleget vagy a teljes díjat készpénzben vagy banki
átutalással a Szervezı pénztárába befizeti a meghatározott legkésıbbi idıpontig.

9. A foglalkozás idejére ( minden nap ) a következı felszerelést kérjük, hogy hozza magával a
gyermek: 1 db vonalas jegyzetfüzet, toll, ceruza, színes ceruzák vagy filctollak, radír,
papírdosszié, nyári vászonsapka, napvédı krém, papír zsebkendı, 1 db kis kulacs vagy
mőanyag flakon névvel ellátva, 1db pótpóló, 1 db kardigán vagy pulóver, 1 pár váltócipı vagy
nem csúszós zokni, légkondicionált helységnek megfelelı öltözék egyéni érzékenységet
figyelembe véve. Hiányos felszerelést nem tudunk pótolni, az ebbıl fakadó bármilyen
problémáért nem tudunk felelısséget vállalni. Kérjük, hogy a gyermekek stabil sportcipıben
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vagy zárt szandálban érkezzenek, hogy a szabadtéri programjainkon biztonsággal tudjanak
részt venni. A nyári utcai papucsban érkezı gyermekeket nem engedjük szabadon játszani a
játszótéren és a füves réten, csak ülı foglalkozást végezhetnek a szabadtéri játék ideje alatt.
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