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MEGÁLLAPODÁS 

 
 

Nyári tábor szervezőjének adatai: 

 

Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt 

székhely: 2091 Etyek, Korda út 1572 hrsz. 

adószám: 13969367-2-07 

cégjegyzékszám: 07-10-001462 

bankszámlaszám: Takarékbank Zrt.- 50440016-10012662-00000000 

képviseli: Rajnai György és Róna Krisztina igazgatósági tagok 

 

 

A Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt., mint a Korda Filmpark (2091 Etyek, Korda út 1572 hrsz.) tulajdonosa 

és üzemeltetője, valamint a Korda Stúdió (2091 Etyek, Korda út 1572 hrsz.) meghatározott területeinek jog-

szerű bérlője a 2021. 06.21. napja és 25. napja közötti; vagy 2021.06.28.-2021.07.02 napjáig; vagy 2021.07.05. 

napjától 09 napjáig, vagy 2021.07.12. napjától 16 napjáig, vagy 2021.07.19 napjától 23 napjáig, 5 napos idő-

tartamban nyári, nappali gyermektábort (a továbbiakban: Nyári Tábor) szervez az alábbiak figyelembevételé-

vel. 

 

1. A Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. által szervezett nyári táborba a szervező honlapján közzétett jelent-

kezési lap kitöltésével lehet (www.kordafilmpark.hu/tabor), a felek közötti jogviszony a jelentkezési lap 

kitöltésével, elküldésével jön létre. Szülő a jelentkezéssel kifejezetten elismeri, hogy a Tábor részvételi 

feltételeit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat megismerte, azokat elfogadja. 

 

2.  A Nyári tábor díja az igénybe vett szolgáltatásoknak megfelelően (különbuszjárat, testvérkedvezmény) 

az alábbiak szerint alakulhat, azzal, hogy valamennyi opció tartalmazza a foglalkozások és szakmai 

programok, valamint a háromszori napi (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés díját: 

 

 a) az 5 napos nyári tábor díja 51 181 Ft+27 % Áfa/fő, amennyiben a jelentkező részére a különbuszjá-

ratot kíván igénybe venni 

 b) az 5 napos nyári tábor díja 47 244 Ft+27% Áfa/fő, amennyiben a jelentkező részére nem kíván kü-

lönbuszjáratot igénybe venni, 

c) az 5 napos nyári tábor díja 46 063 Ft+27% Áfa/fő, amennyiben a jelentkező részére testvérkedvez-

mény kíván igénybe venni az a) opció tekintetében 

d) az 5 napos nyári tábor díja 42 520 Ft+27% Áfa/fő, amennyiben a jelentkező részére testvérkedvez-

mény kíván igénybe venni a b) opció tekintetében 

e) Étkezési felár, glutén- vagy laktózmentes étkezés esetén „heti tábor díj” + 2500 Ft + 27% Áfa/fő 
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A szülő jelentkezési lapon nyilatkozik arról, hogy a táborba jelentkező részére mely opciót kívánja 

igénybe venni és a nyári tábor díja ennek megfelelően alakul. A Szülő a tábor díjának megfizetésére a 

jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül köteles, a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zártkörűen Mű-

ködő Részvénytársaság bankszámlájára történő átutalással: 

 

Szervező bankszámlaszáma: Takarékbank Zrt. 50440016-10012662-00000000 

A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Nyári Tábor.. turnus / gyermek nevét. 

 

3. A Nyári táborban 8-14 év közötti gyermekek vehetnek részt. A részvétel feltétele, hogy a Nyári tábor 

díja a 2. pontban rögzítettek szerint megfizetésre kerüljön a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. részére 

és a Szülő a jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja. 

 

4.  A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy nyilatkozik arról, hogy gyermeke a táborozásnak megfelelő 

egészségügyi állapotban van, valamint a gyermekek biztonságos táboroztatásának biztosítása érdeké-

ben nyilatkozik, hogy gyermeke szenved-e bármilyen ételérzékenységben, allergiában, vagy szükséges-

e a tábor alatti folyamatos gyógyszerszedése. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az 

egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő gyermekek táboroztatását. Amennyiben 

a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő előzetesen nem, vagy nem teljeskörűen, illetve a valóság-

nak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, ebben az esetben a Szervezőt semmiféle felelősség nem 

terheli. Továbbá a Szülő a „szülői EÜ nyilatkozat” dokumentumot legkésőbb a táborozás megkezdése 

előtt 4 nappal (előző hét csütörtök) megküldi a tabor@kordafilmpark.hu e-mail címre. Ennek hiányában 

a táborban nem vehet részt a gyermek. 

 

4. A Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. a változtatás jogát a Programhoz képest mind a foglalkozások na-

pirendjét, mind a szakmai programokat illetően fenntartja (időjárás, filmforgatások rendje stb.). A Prog-

ram magyar nyelven zajlik. 

 

5. A szülő a gyermeket a nyári tábor minden napján –választása szerint – 08:30-09:00 óráig terjedő idő-

szakban a különbuszjárat gyülekezési helyén (OMV benzinkút parkolója, 1118 Budapest, Budaörsi út 1.), 

illetve 09:30-10.00 óra között a Korda Filmpark Bejáratánál (Korda Filmpark és Korda Stúdió, 2091 Etyek, 

Korda út 1572 hrsz., a továbbiakban: Helyszín) a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. képviselőjének átadja. 

A Tábor napi programjának befejezési időpontja kb 16:00 óra, a gyermekek a Helyszínen 16:00 órától, 

a különbuszjárat gyülekezési helyén pedig 16:45 – 17:15 óra között átvehetők. Az érkezési időpont a 

forgalomtól függően változhat. 

 

A Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. tájékoztatja a Szülőt, hogy a különbuszjárat utazási feltételeit külsős 

alvállalkozó biztosítja. A különbuszjáraton a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. részéről táborvezető kíséri 

a gyermekeket. 

A szülőnek a jelentkezési lapon kell nyilatkoznia arról, hogy különbuszjáratot igénybe kíván-e venni, 

vagy a gyermek utaztatását egyénileg oldja meg. 

Amennyiben a gyermek átvétele a nap végén a Szülő hibájából a Helyszínen 16:30, a különbuszjárat 

gyülekezési helyén 17:15 utánra tolódik, úgy a további rendkívüli gyermekfelügyelet díját (5.000, - Ft + 

ÁFA/ óra) a Szülő köteles a gyermek átvétele alkalmával megfizetni a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. 

részére, köteles továbbá megtéríteni a rendkívüli gyermekfelügyelet alkalmával felmerült költségeket.  

mailto:tabor@kordafilmpark.hu
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6. A Szülő nyilatkozik arról, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, gyer-

mekközösségbe engedhető. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Nyári tábor ideje alatt a gyermek meg-

betegszik, abban az esetben a Szülő köteles a gyermek állapotáról a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. 

képviselőjét haladéktalanul értesíteni, egyben elfogadja, hogy a gyermek a betegség időtartama alatt - 

a teljes gyógyulásig – nem vehet részt a Nyári Tábor Programban. Amennyiben a gyermeknek a Nyári 

tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a gyermek megbetegedését észleli, haladéktalanul 

köteles értesíteni a Szülőt a Jelentkezési lapon megadott mobiltelefonszámon, aki köteles a gyermeket 

a Nyári táborból a lehető leghamarabb elvinni. 

 

7. A Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. a Nyári tábor megkezdése előtt írásban megküldi a szülőknek a 

balesetvédelem szempontjából fontos információkat, a résztvevő gyermekek részére balesetvédelmi 

oktatást tart az első napon a szakmai programok megkezdését megelőzően. A nyári tábor ideje alatt 

mind a gyermek, mind a Szülő köteles betartani a jelen megállapodásban foglalt feltételeket, elfogadni 

a Program vezetésével megbízott személyek irányítását, valamint betartani a Korda Filmpark és a Korda 

Stúdió házirendjét, működési szabályait, amelyek a helyszínen nyomtatott formában rendelkezésre áll-

nak, vagy azokat a Szülő kérésére a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. elektronikus formában is rendel-

kezésre bocsátja. A Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. a gyermek felügyeletéért teljes körű felelősséget 

vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a Nyári táborba hozott eszközökre (például mobiltelefon, 

zenelejátszó, fényképezőgép, kamera stb.), illetve a ruházat koszolódására, megsérülésére, továbbá 

nem terjed ki a Helyszínen kívül bekövetkező eseményekre. 

 

8. A Szülő a Nyári táborban történő részvétel lemondására a tábor kezdőnapját megelőző utolsó munka-

napig jogosult, ezt követően a részvételi díj befizetése kötelező, illetve a befizetett részvételi díj nem 

kerül visszatérítésre. 

 

9. Ha a Nyári tábor a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt-nek felróható okból hiúsul meg, vagy Magyarország 

Kormánya újra veszélyhelyzetet vagy ennél súlyosabb, a különleges jogrend hatálya alá tartozó intéz-

kedést rendel el, ebben az esetben a Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. a meghiúsult Nyári tábor Szülő 

által már megfizetésre került díját visszafizeti. Felek megállapodnak, hogy a Korda Filmstúdió Szolgál-

tató Zrt. a részvételi díj visszafizetésére a turnus utolsó napjáig, péntekig, kamatmentesen jogosult.  

 

10. Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül írásban értesíteni a jelen 

megállapodásban rögzített adataikban bekövetkezett változásról. 

 

11. A Korda Filmstúdió Szolgáltató Zrt. nyilatkozik, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. 

Szülő nyilatkozik, hogy magyar állampolgár és sem cselekvő-, sem szerződéskötési képességében kor-

látozva nincsen. 

 

12.  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve az egyéb vonat-

kozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak. 


