Általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a Modern Oktatási Eszközök
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1171 Budapest, Alsódabas köz 6. fszt. 1.,
cégjegyzékszáma: 01-09-933925 ) a továbbiakban, mint Szervező alkalmazza az általa
szervezett Edu&Fun Szakkörökön (a továbbiakban: Szakkörök ) 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 Szakkörökben részt vevő kiskorú személyekre (a továbbiakban:
Gyermek), valamint azon törvényes képviselőjükre, aki képviseletükben a Szakkörökben való
részvételre jelentkezést a Szervezőnek megküldte (a továbbiakban: Szülő) .
3. A részvétel előfeltételei:
a. a Szakkörökben legalább 8, legfeljebb 17 év életkorú Gyermekek vehetnek részt;
b. a Szülő a szakkörök részvételi díját határidőben (2018. október 5-ig) megfizeti a Szervező
részére.
c, A szakkörök 10 alkalmasak, heti 1x90 perc.
d, Ünnepnapokon nem tartunk szakkört, a szünnap miatt kimaradt szakköröket bepótoljuk. Az
őszi szünet ideje alatt – igény szerint lesz megtartva a szakkör.
A szakkörökre való jelentkezéssel, az első díj megfizetésével a Szülő vállalja, hogy a gyermek
mind a 10 alkalommal járni fog a szakkörre, a díjat befizetik.
A díjak: 15 000 Ft/hó, azaz 3 hónapra 45 000 Ft.
A jelentkező szülők vállalják, hogy az első díjat, 15 000 Ft-ot az online jelentkezés után
5 munkanappal, de legkésőbb 2018. október 5 - ig befizetik a Modern Oktatási
Eszközök Kft. 10402166-00027840-00000007 számlaszámára.
A további havi díjakat mindig az adott hónapot megelőző hónapban megtartott utolsó
szakkör napjáig kell kézpénzben vagy átutalással megfizetni.
e. jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása.
A Jelentkezési Adatlap megküldését követően a Szervező a Jelentkezési Adatlapon a
Törvényes Képviselő e-mail címeként megadott e-mail címre elektronikus üzenetet küld,
melyben visszaigazolja azt, hogy a jelentkezés beérkezett, de ez még nem jelent helyfoglalást.
A visszaigazoló e-mailben írt egyes feltételek, így különösen az, hogy a Szakkör mely napokon
kerül megtartásra, illetve a Szakkör pontos díja.
A Szerződés a MOE Kft és a Szülő között a díj megfizetésével jön létre.

4. A Szakkörök az általános munkarend szerinti munkanapokon kerülnek megszervezésre, az
alábbi hetirend szerint:
-

Alkoss okosotthont! – 12-16 évesek számára - Szerda – 16:00 – 17:30
Alkoss önműködő szerkezeteket – 8-12 évesek számára- Csütörtök – 16:00 - 17:30ig

A szakkörök helyszíne : Edu&Fun Digitális Élményközpont, Új Hidegkuti Nándor Stadion
Budapest, Salgótarjáni út 12-14., 1087
A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa ( pl.
szabad kapacitás függvényében).
5. A 4. pontban megjelölt érkezési időben a Szülő a Gyermeket a Szakkörök programjainak
megfelelő öltözetben a Szakkörök képviselőjének átadja, és a Szakkörök napi programjának
befejezésekor, a 6. pontban megjelölt időben átveszi.
6. A szolgáltatás ellenértékét a mindenkori díjszabás alapján a Szülő előzetesen helyben
köteles megfizetni, vagy átutalni a Szervező bankszámlájára.
7. 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 Szakkörökbe hozott eszközökért, értékekért nem
vállal
felelősséget
(pl.
mobiltelefon,
fényképezőgép,
zenelejátszó,
stb.)
8. Mind a Gyermek, mind a Szülő köteles betartani a csoportot irányító pedagógus utasításait.
9. A Szülő vállalja, hogy a Szakkörökben való részvétel díját a jelentkezési lap kitöltésekor a
Szervező pénztárába készpénzben befizeti, vagy attól számított 5 napon belül átutalja a
megadott bankszámlaszámra.
10. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa,
a Szakkörökben történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, illetve
módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek.
Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a kiválasztott szakkör kezdőnapja előtt legalább
10 munkanappal lemondja a Gyermek részvételét, a Szervező a Szakkörök díjának 50%-át
visszafizeti a Szülőnek. Amennyiben a lemondási szándékot a Szülő fenti időpontnál később
jelzi,
a
Szervezőt
a
Szakkörök
teljes
díja
megilleti.
Amennyiben a Szakkörök a Szervező érdekkörében bekövetkező okból meghiúsul, a már
befizetett teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.
11. A Szülő a jelentkezéssel kifejezetten elismeri, hogy a Szakkörök részvételi feltételeit teljes
körűen megismerte és elfogadta, továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul
ahhoz, hogy a Szakkörökben készült bármely képi illetve hanganyagot/felvételt a Szervező a
Szakkörök népszerűsítése céljára kizárólagosan és korlátlanul, további díjazás nélkül
felhasználhassa.

12. Hiányzás: amennyiben betegség miatt nem tud szakkörön megjelenni a gyerek, akkor
havonta maximum 1, a 10 hetes szakkör során maximum 2 alkalom árát le tudjuk vonni, és a
teljes 10 után visszautaljuk, de csak azoknak, akik a teljes, a 10 hetes szakkörre befizettek.
13. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött megállapodás,
illetve a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak.
Budapest, 2018. 09. 13.
MOE Kft.

