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Általános Szerződési Feltételek
Craftábor
1. A jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában:
a) Szervező: HUMAN-NET Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési
Alapítvány (székhely: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 24.; nyilvántartási szám: 15-010000514; adószám: 18796362-1-15);
b) Kiskorú: a táborra jelentkező, a Ptk. 2:10. §- szerinti személy.
c) Törvényes képviselő: a Ptk. 2:10. §-ában meghatározott személy szülője (amennyiben szülői
felügyeleti joga nem szünetel, illetve azt nem szüntették meg), illetve a kiskorú személy
gyámja;
d) Esemény: az az esemény, melynek lebonyolítására a Szervező vállalkozik;
e) Részvételi díj: a Szervező által meghirdetett tábor részvételének díja, mely a jelen ÁSZFben megjelölt szolgáltatásokat foglalja magában.
2. Szervező jelen általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint Craftábor Nyüzsi
elnevezésű programja keretében, részvételi lehetőséget biztosít az eseményre jelentkező kiskorú
számára, valamint a nem kiskorú kisérői számára.
3. Az Eseményen való való részvételre az jogosult, aki a Szervező által meghatározott feltételeket
teljesítette. Ezen feltételek különösen:
A. jelentkezés és a részvételi díj befizetése online bankkártyával, az erre a célra kialakított
felületen vagy,
B. a helyszínen a részvételi díj kifizetése készpénzben;
C. jelen ÁSZF és a Szervező adatkezelési tájékoztatójának elfogadása;
4. Amennyiben a 3. pontban meghatározott feltételek nem kerülnek teljesítésre úgy a Kiskorú nem
vehet részt az Eseményen.
5. Az esemény részvételi díja egy részletben kerül megfizetésre.
a) Részvételi díjelőleg: a Szervező által meghatározott összeg, melynek mértéke 3.000 Ft
(háromezer) Forint. Lehetőség van 5.000 Ft (ötezer) Forint díjat is fizetni, ezzel támogatva a
Szervezőt. A drágább díj megfizetése semmilyen előnnyel nem jár.
c) Az összeget Szervező házipénztárában készpénzzel is lehet teljesíteni.
6. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya
adatok a Szervezőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar
Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
7. A nem kiskorú résztvevők számár a részvétel díjmentes.
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8. Az eseményre jelentkezni a Szervező által erre a célra kialakított www.crafttabor.hu weboldal
elektronikus felületén lehet.
9. A 7. pontban megjelölt tájékoztatás elmulasztásából eredő valamennyi kárért és esetleges egyéb
hátrányokért a kiskorú törvényes képviselője a felelős.
10. A kiskorú és a törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a kiskorú saját felelősségére vesz
részt az Esemény sport- és egyéb játékprogramjain.
11. A Szervező nem biztosít lehetőséget a törvényes képviselő számára, hogy részvételi szándékát
lemondja
12. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Esemény programot (kevés kiskorú vagy más ok miatt)
lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult Esemény teljes részvételi díja a törvényes képviselő
számára visszatérítésre kerül.
13. Szervező tájékoztatja a kiskorút és törvényes képviselőjét, hogy az Esemény során, idején akár az egyes kiskorúak azonosítására is alkalmas módon- videó-, kép- és hangfelvételek
(továbbiakban: Felvétel(ek)) készülhetnek. A Felvételek nem sérthetik a Kiskorú
személyiségi jogait, méltóságát. A Felvételek kizárólagos jogosultja a Szervező. A Felvételek
célja, hogy azok bemutassák az Esemény hangulatát, a szervezett programokat és a Esemény
eredményeit. A Kiskorú törvényes képviselője, illetve korlátozottan cselekvőképes Kiskorú
esetén maga a Kiskorú is, a külön nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és Szervező részére
történő átadásával hozzájárul ahhoz, hogy az így elkészült Felvételek a Szervező rézéről a
fenti célból és körben, 12 hónap időtartamban felhasználásra kerüljenek, mely
felhasználásokért ellenértékre nem tartanak igényt. A Kiskorú törvényes képviselője, illetve
korlátozottan cselekvőképes Kiskorú esetén maga a Kiskorú is bármikor a Szervező
adatkezelési tájékoztatójában megjelölt elérhetőségére küldött írásos kérelemben kérheti,
hogy a Kiskorúról készült Felvételek ne vagy korlátozottan kerüljenek felhasználásra, illetve
kerüljenek törlésre.
14. A jelen ÁSZF szerinti jogviszony - ha az a jelen ÁSZF alapján korábban nem szűnik meg- a
Esemény befejező időpontjáig jön létre. A jelentkezési űrlap kitöltésével, beküldésével és a
jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek teljesítésével szerződés jön létre a Szervező és a
kiskorú törvényes képviselője közt. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése
ellenére egyes jogok illetőleg kötelezettségek, azok jellegénél fogva, a Szerződés
megszűnését követően továbbra is gyakorolhatók, illetőleg teljesítendők (pl. Felvételek
felhasználása).

Nyíregyháza, 2021. november 17.
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