SCA – Megállapodás

A megállapodás létrejött egyrészt Koncsek Barbara (cím: Greifenstein-Altenberg, 3422,
Greifensteinerweg 7), az SCA - Sprach Camp Austria képviselője, továbbiakban mint Szervező,
valamint ……………………………………. (cím: …...............................................................),
…………………………………………………..

(Vezetéknév,

keresztnév),

a

tanfolyam

résztvevője, továbbiakban Résztvevő között alulírott napon és helyen, az alábbi tárgyban és
feltételekkel.
Résztvevő az alábbi négyzetek kipipálásával elismeri, hogy az adott pontban szereplő
információkat tudomásul vette, az abban foglaltakkal részletesen informálták, és lehetőséget kapott
kérdései feltevésére.

1. ▢ Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező az alábbi időszakban a kurzus programjában
részvételi lehetőséget biztosít a Résztvevő számára. A részvétel feltétele, hogy a tábor díja a
megbeszélt határidőre befizetésre kerüljön, és, hogy jelen megállapodást Résztvevő elfogadja.
2. ▢ A tábor időpontja: 2021.07.16. – 2021.07.24. (ebből 24.-i program opcionális, feláras)
3. ▢ A tábor díja a következőket foglalja magába:









előzetes szintfelmérés online
24 nyelvóra (péntektől péntekig, napi 3x60 perc)
heti 3 délutáni program nyelvtanulással egybekötve (2-3 óra / program)
programbelépők a Szervező által kísért programokra
snack
fénymásolatok, tananyag
magyar nyelvű kapcsolattartó a helyszínen
utolsó este záróprogram

Feláras programok: szombati kirándulás, egyéni nyelvórák (ld. www.ausztriatabor.hu)
4. ▢ Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanfolyam programja német, szükség esetén magyar
nyelven folyik.
5. ▢ Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a kurzus ideje alatt a Résztvevő megbetegszik, a
Szervezők legjobb tudásuk szerint a segítségére lesznek. Ha a Résztvevő betegsége miatt lemarad
a nyelvórákról és programokról, a Szervezők gondoskodnak róla, hogy rendelkezésére bocsássák a
tananyagot, azonban a tanfolyam díja részarányosan sem kerül visszafizetésre.
6. ▢ Szerződő felek rögzítik, hogy Résztvevő a nyelvórák és a programok alatt köteles betartani a
csoportot irányító pedagógus és kísérő utasításait illetve a programhelyszín szabályzatát. A
nyelvórák és a programok helyszínén okozott esetleges károkért a Résztvevőt terheli a felelősség.

7. ▢ Amennyiben a Résztvevő a viselkedésével akadályozza a foglalkozások hatékonyságát,
gátolja a többieket a programokon való zökkenőmentes és élvezetes részvételben, a szervezőnek
jogában áll megtagadnia a Résztvevő tanfolyamon való részvételét. Ez esetben Szervező
semmilyen formában nem kötelezhető a tanfolyam díjának visszatérítésére.
8. ▢ A Szervező lehetőséget biztosít a Résztvevő számára, hogy a tanfolyamot lemondja. A
megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek.
A nyelvtanfolyam díjmentesen lemondható 2021.06.25.-ig.
A 2021.06.25. utáni lemondás esetén a befizetett díj nem kerül visszatérítésre, azonban kifejezetten
indokolt esetben (pl. kórházi ápolást igénylő betegség/baleset esetén, orvosi igazolás
felmutatásával) részarányos visszatérítésre van lehetőség: a szervezési díj a tanfolyamdíj 25%-a, a
fennmaradó összeg visszatérítésre kerül.

9. ▢ Amennyiben vis major helyzet állna elő, és a tanfolyamot Szervező nem tudná megtartani,
a kurzusra befizetett összeget Szervező visszafizeti, vagy az felhasználható lesz Szervező 2021-es
és 2022-es tanfolyamaira vagy egyéni Skype nyelvórákra (40 EUR/60 perc áron). A befizetett
összeg át is ruházható.
10. ▢ Szervező nem vállal garanciát a nyelvvizsga sikerességére.
11. ▢ A tanfolyam ideje alatt Résztvevő rendelkezésére fog állni Bécsben egy magyar nyelvű
kapcsolattartó, aki bármilyen felmerülő kérdésben, problémában a segítségére lesz a programokon
kívül is.
12. ▢ Szerződő felek jelen megállapodás 12 pontját mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag
írják alá.
Kelt: 2021………..
Szervező:

Koncsek Barbara
SCA – Sprach Camp Austria

Résztvevő:

………….........................................

