Edzőtábor általános részvételi feltételek
Az Ensport System edzőtárbor

A Sportdiagnosztika Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2234 Maglód, Jókai
utca 31. Adószám:25584527-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-181666) továbbiakban, mint Szervező az
edzőtábori szerződés létrejöttével arra vállal kötelezettséget, hogy az edzőtáborba jelentkező
sportolók (továbbiakban: Résztvevő) részére vállalja
a) az Ensport System részeként, a Résztvevők felkészüléséhez igazodva, edzőtábor
szervezését és lebonyolítását;
b) a tábor helyszínének kiválasztását, szállás szervezését,
c) egyéni és csoportos edzések, továbbá kiegészítő programok szervezését,
előkészítését, és lebonyolítását.
d) kapcsolattartást a szállásadókkal, és a Résztvevőkkel;
e) hogy szakmailag felkészült személyzetet biztosít minden edzéshez.
f) a tábor tematikájával összefüggő egyéb szolgáltatások szervezését a tábor idejére
és helyszínére, pl.: szakmai estek, frissítők, beszélgetések, stb.
Szerződés létrejötte

Résztvevő az edzőtáborra az ensport.hu weboldalon keresztül, elektronikusan jelentkezhet az
on-line adatlap kitöltésével. A jelentkezési adatlap tartalmazza az adott edzőtáborra vonatkozó
specifikus információkat és a fizetési feltételeket. A jelentkezési adatlap tartalmazhat előleg,
vagy a részvételi díj fizetésére vonatkozó kötelezettséget.
Szervező és Résztvevő között a szerződés az alábbi valamennyi feltétel teljesülése esetén jön
létre:



A jelentkezési lap kitöltése.



Általános részvételi feltételek, az általános és az edzőtábori adatkezelési szabályzat
elfogadása.



A jelentkezésnek a Szervező általi elfogadásával.



Az előleg megfizetése a jelentkezés alapján küldött díjbekérő alapján.



A befizetett díj beérkezését igazoló dokumentum (előleg számla) kiküldésével.
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Általános részvételi feltételek

Az edzőtáborban csak 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt. A 18. életévüket be
nem töltött kiskorú személyek részvételéhez szülői engedély szükséges.
A jelen szerződésben nem szabályozott személyes adatok tekintetében az Adatkezelés
Irányelvekben foglaltak irányadók.
Szervező jogai és kötelezettségei:

Szervező kötelezettsége, hogy a jelentkezést elbírálja, és a bírálat eredményéről Résztvevőt
írásban értesítse. Szervező a jelentkezést elutasíthatja, ha az adatlap kitöltése nem felel meg a
számlázás követelményeinek, vagy valótlan adatokat tartalmaz, vagy a jelentkező Résztvevő a
tábor kezdetére a 18. életévet nem tölti be, vagy korábbi táborozásból kizárásra került.
Szervező kötelezettsége, hogy a Résztvevő számára a meghirdetett program szerint
edzéstervet állítson össze, és biztosítsa az edzési lehetőségeket. Ez alól kivételt jelent, ha az
időjárás, vagy természeti katasztrófa, vagy más előre nem látott, és Szervezőn kívül álló
körülmény ezt nem teszi lehetővé. Ilyen körülmény fennállása esetén Szervező kötelezettsége,
ha ez lehetséges, hogy az adott helyzetben elvárható módon gondoskodjon az elmaradt edzés
pótlásáról.
Túljelentkezés esetén Szervezőnek joga van ahhoz, hogy Résztvevő jelentkezését elutasítsa,
vagy tartalék listára tegye.
Az edzőtábori szerződés nem jön létre, ha Résztvevő a részvétel feltételeként megállapított
előleget, vagy részletfizetéseket a meghatározott fizetési határidő elteltéig nem fizeti meg.
A Szervező kijelenti, hogy az Edzőtábort kísérő edzői személyzet megfelelő szaktudással
rendelkezik az edzőtábor lebonyolításához, és kötelezettséget vállal arra, hogy ennek a
követelménynek az edzőtábor teljes ideje alatt megfelel.
A Szervező kijelenti, hogy az edzőtábor szállását, és az ellátás megfelelőségét a legjobb tudása
szerint alkalmasnak találta arra, hogy az edzőtábort az adott helyen bonyolítsa le, ugyanakkor
Résztvevő tudomással bír arról, hogy az így igénybevett vendéglátó szolgáltatás Szervező
hatáskörén kívül álló közvetített szolgáltatás, és amelyért Szervező semmilyen felelősséget nem
vállal.
Szervezőnek joga van az Edzőtáborból kitiltani azt a Résztvevőt, aki viselkedésével megsérti az
emberi együttélés szabályait, illetlenül, vagy undort keltően viselkedi, sértő, diszkriminatív, vagy
rasszista kijelentéseket tesz, magatartásával magát, vagy másokat veszélybe sodor, engedély
nélkül fegyvert tart magánál, vagy egyéb módon megsérti a törvényeket. A kitiltás oka
Résztvevő részéről szerződésszegésnek minősülő körülmény.
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Résztvevő jogai és kötelezettségei

Az edzőtáborra vonatkozó szerződés létrejöttével és az előleg befizetésével Résztvevő jogot
szerez arra, hogy részt vegyen az Ensport System edzőtáborban
A jelentkezési adatlap kitöltésével Résztvevő kijelenti, hogy egészséges, sportolhat, az
edzőtábori szolgáltatást saját akaratából és saját felelősségére veszi igénybe. Tudomással bír
arról, hogy ha a terhelés eléri tűrőképessége határát, joga van az edzést félbeszakítani.
Kötelezettséget vállal arra, hogy erről haladéktalanul tájékoztatja Szervezőt, vagy edzőjét.
A Résztvevő kijelenti, hogy az edzőtáborban saját felelősséggel vesz részt, fizikálisan és
mentálisan felkészült állapotban érkezik a táborba és a célja, hogy a sportteljesítményét az
egészségmegőrzéssel összhangban növelje.
Résztvevő az edzőtábor alatt is felelős saját egészségi állapotáért, tudomásul veszi, hogy csak
egészségesen vehet részt az edzéseken. Kötelezettséget vállal arra, hogy azonnal közli, ha az
egészségi állapotában olyan változás áll be, amely a tervezett edzés, vagy más program
végrehajtását megváltoztatja, vagy lehetetlenné teszi. Amennyiben az edzőtáborban változás áll
be egészségi állapotában, az edzőtábor vezetője megtagadhatja az edzésen való részvételt.
Ilyen esetben az edzés, vagy más programon való részvétel elmaradásáért, semmilyen
követeléssel nem élhet a Szervező felé.
Amennyiben Résztvevő úgy érzi, hogy az edzések veszélyeztetik egészséget, vagy testi épségét
köteles ezt jelezni az edző, vagy a vezetőedző felé.
Résztvevő tudomással bír arról, hogy a szolgáltatás sportcélú szolgáltatás, mely az egészség
megőrzését tartja a legfontosabbnak. Szervező nem végez egészségügyi szolgáltatást.
Résztvevő kijelenti, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság tiltólistáján szereplő szereket az
edzőtáborban és az azt megelőző időszakban nem fogyaszt, ellenkező esetben az edzőtábori
részvétele megtagadható és az addig befizetett díjakat nem kapja vissza.
Résztvevő köteles együttműködni az edzőkkel és Szervezővel a tábori részvétel céljának
elérésében. Ennek érdekében részt vesz a tervezett programokon.
A Részvevő köteles alávetni magát az edzőtábor helyszínén (szálloda, panzió) érvényben lévő
házirendnek. A házirend megsértéséből fakadó minden anyagi és nem anyagi kárért saját maga
felel.
Résztvevő a tábor ideje alatt köteles a társadalmi együttélés szabályait betartani. Köteles
tartózkodni minden olyan tevékenységtől vagy megnyilvánulástól, amely felháborodást vált ki,
undort kelt, rasszista, kirekesztő vagy sértő, illetve, amelyek sértik Szervező jó hírnevét, a tábor
edzőinek becsületét.
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Amennyiben a Résztvevőt olyan személy is elkíséri az edzőtáborba, aki nem tagja az
edzőtábornak, érte Szolgáltató semmiféle felelőséget nem vállal. Résztvevő ugyanakkor kötelezi
magát arra, és felelősséget vállal azért, hogy a kíséretében lévő személy az edzőtáborban folyó
tevékenységet ne zavarja, vagy akadályozza. E felelősség kiterjed minden nagykorú, és kiskorú
személyre egyarán.
Résztvevő a tábor területén, vagy azon kívül, mindenkor köteles betartani a közlekedés
szabályait, ez ennek elmulasztásából származó balesetekért Szervező nem vonható
felelősségre, az ebből származó szabálysértési bírságokért nem áll helyt.
Fizetési feltételek:

Az edzőtábor díját a honlapon közzétett tájékoztató tartalmazza. A teljes díj megfizetése két
részletben történik. Az előleg megfizetésére Szervező a megadott email címre díjbekérőt küld.
Az előleg megfizetése után Szervező előleg számlát állít ki.
Az edzőtábor befejezésekor, illetve az edzőtáborból való távozáskor Szervező végszámlát állít ki,
amelynek Résztvevő általi megfizetésére legkésőbb az edzőtáborból való távozást megelőzően
kell sort keríteni.
Az előleg megfizetése átutalással, vagy bankkártyás átutalással történik, a végszámla
kiegyenlítése pedig készpénzzel, vagy átutalással, vagy bankkártyás átutalással.
Az edzőtábori részvételi díj nem tartalmazza

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

az edzőtáborba oda és visszautazás, valamint a helyi közlekedés költségeit,
a helyi idegenforgalmi adót (IFA),
az edzőtáborhoz szükséges személyi felszereléseket,
a hotelszobához és/vagy szálláshelyhez és/vagy helyszínhez köthető egyéb
szolgáltatások árát, mint például minibárból történő fogyasztás, eszközbérlés,
múzeumi belépő, az alapellátáson felüli étkezés, stb.,
baleset, vagy más rendkívüli esemény miatt felmerülő költségeket,
károkozás miatt felmerülő költségeket,
balesetbiztosítást,
előre nem tervezett, a szerződés céljával nem összefüggő költségeket.

Szerződés megszűnése

Résztvevő jogosult a szerződéstől az edzőtábor kezdete előtt bármikor elállni. Az elállás
kizárólag írásban tehető az info@ensport.hu e-mail címen, vagy postai levélben.
Az elállás a Szervező által az elállás időpontjáig a szerződésben vállalt kötelezettségének addig
teljesített részére nem terjed ki. Szervező a szerződésben vállalt, az előkészületekkel, és a
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szállásfoglalással kapcsolatos kötelezettségeit már az edzőtábor megnyitása előtt elvégzi, így
elállás esetén ezeket a költségeket Szolgáltató a Résztvevő felé átalánydíjként felszámítja.
Amennyiben Résztvevő minimum 30 nappal eláll a szerződéstől, Szervező a teljes befizetett
részvételi díj 5%-t visszatartja, és addig befizetett díjat eddig a mértékig visszautalja Résztvevő
bankszámlájára.
Amennyiben az elállásra az edzőtábor megnyitását megelőző 16-29 napon történik, akkor a
befizetett díj a teljes részvételi díj 50%-áig kerül visszautalásra, illetve, ha az addigi befizetések
ezt az összeget nem érik el, akkor Szervező az elvégzett munka ellenértékeként átalányként
teljes díj 50%-kát kiszámlázza. Ha a befizetés ennél több, akkor a különbözetet Szervező
visszautalja.
Amennyiben az elállásra 15 napon belül sor, pénzvisszatérítésre nem kerül sor.
Résztvevő szerződésszegése esetén Szervező követelheti az edzőtábor teljes díját és a
szerződésszegés miatt bekövetkező kár megtérítését.
Amennyiben Szervező a szerződés lényeges pontjait módosítani kívánja, erről köteles Résztvevőt
3 napon belül tájékoztatni. Résztvevő további 3 napon belül nyilatkozni köteles, hogy a
módosítást elfogadja, vagy eláll a szerződéstől. Az így történő elállás esetén Szervező köteles a
teljes díjat Résztvevő számára visszafizetni.
Vis maior esetén Felek a költségek figyelembevételével elszámolnak egymással.
Adatkezelés az edzőtábor ideje alatt

Az edzőtábor ideje alatt, a Szervező által szervezett eseményeken Szervezőnek jogában áll
fénykép, videó, vagy hangfelvételek készítése. Ezek a felvételek Szervező tulajdonát képezik,
amelyeket szerzői jogok védenek.
A jelentkezési feltételek elfogadásával Résztvevő egyértelműen, és külön további engedély
nélkül kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, az általa készített felvételeket honlapján,
közösségi oldalain, reklám anyagain, tudományos, vagy egyéb cikkeiben megjelenítse abban az
esetben, ha a megjelenített felvétel a Résztvevőre semmilyen negatív információt sem
közvetlenül, sem közvetve nem tartalmaznak. Nem tekinthető negatív információnak egy
edzőtábor szokásos eseménye, pl. egy versenyen elért eredmény.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy fotót, videót, vagy hangfelvételt csak a felvételen szereplők
engedélyével készíthet, és kifejezett hozzájárulásuk esetén hozhat nyilvánosságra. A
nyilvánosságra hozatal során hivatkozni kell az edzőtáborra, és konkrétan meg kell neveznie
Szervezőt és az Ensport elnevezést, vagy Ensport System elnevezést úgy, hogy sem a
Szervezőt, sem egyetlen Résztvevőt, sem az edzőtábort semmilyen körülmények között nem
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teheti negatív kontextusba.
Minden egyéb feltétel szempontjából Magyarországon és külföldi edzőtábor esetén, a helyszínen
hatályos jogszabályok érvényesek.

Budapest, 2019.01. 07.
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