Registračné podmienky pre Anglický denný letný tábor 2022
1. Vyplnením objednávky si záväzne objednávam program „English Summer Day Camp 2022“
a zároveň súhlasím s nasledujúcimi podmienkami:
2. K objednávke, ktorú vyplní škola (ďalej len ako objednávateľ) je potrebné pripojiť registračné
formuláre vyplnené rodičmi.
3. Objednávateľ /škola/sa zaväzuje poskytnúť vhodné priestory k uskutočneniu letného tábora,
vyzbierať poplatky za tábor od každého prihláseného žiaka a následne ich doručiť
objednávateľovi vopred dohodnutým spôsobom.
4. Celková cena za tábor musí byť vyplatená najneskôr 2 týždne pred začatím tábora a to
z organizačných a administratívnych dôvodov, vopred dohodnutým spôsobom.
5. Cena zahŕňa registračný poplatok 10 eur , ktorý je nenávratný za žiadnych okolností, len
v prípade, že jazyková škola SIDAS zruší letný tábor pri nedostatočnom počte detí pričom
minimálny počet detí v skupine je 15.
Cena nezahŕňa stravovanie ani poplatky spojené s výletmi počas tábora.
6. Výučba prebieha počas pracovných dní a to v čase od 8:00 – 14:00 alebo 8:00 – 16:00
v závislosti od požiadaviek školy. Rodič je povinný vyzdvihnúť si dieťa najneskôr 20 minút
po skončení denného programu. V prípade, že rodič súhlasí s tým, aby dieťa po skončení
denného programu samostatne opustilo miesto tábora, je nutné vyplniť časť „Prehlásenie“
v registračnom formulári.
7. Výučba prebieha zábavnou a hravou formou, výlučne so zahraničnými anglicky hovoriacimi
lektormi, ktorí absolvovali špeciálny metodický tréning pred začiatkom tábora.
8. V prípade nárokovania na vrátenie peňazí za tábor z akéhokoľvek dôvodu je nutné zaslať
písomnú žiadosť o vrátenie peňazí. Vyjadrenie k tejto žiadosti Vám bude zaslané /elektronicky
alebo poštou/ najneskôr do 30 pracovných dní.
9. Sidas Jazyková škola si vyhradzuje právo vylúčiť z tábora nedisciplinované dieťa a to bez
nároku na vrátenie peňazí.
10. Rodič sa zaväzuje vyplatiť poplatok za stravovanie priamo na mieste stravovania. Za tieto
poplatky nezodpovedá Sidas Jazyková škola a teda ani lektor.
11. Súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami organizácie anglického letného tábora.
12. Týmto prehlasujem, že moje dieťa netrpí žiadnymi závažnými ochoreniami a všetky uvedené
údaje pri registrácií sú pravdivé.

