Tolkien Tábor 2022
Részvételi, fizetési és lemondási feltételek

Részvételi feltételek

A Magyar Tolkien Társaság (1203 Budapest, Török Flóris utca 19.) (a továbbiakban: MTT) 2022. évi nyári
táborában (Tolkien Tábor, 2022. július 28. - augusztus 07., Mátra Tábor Sástó, 3232 Gyöngyös,
Mátrafüred-Sástó, Farkas utca 7.)
részt vehet minden olyan személy, aki
a) érvényes jelentkezési lapot töltött ki, és
b) jelentkezését a szervezők elfogadták, és
c) befizeti a tábor teljes díját (4 részlet), és
d) rendelkezik érvényes személyazonosító okmánnyal a tábor időpontjától (személyi
igazolvány, útlevél, jogosítvány) életkortól függetlenül.

A szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy elutasíthassanak jelentkezést.

14 éven aluliak csak a törvényes képviselőjükkel együtt vehetnek részt a táborban.
A törvényes képviselője nélkül érkező 14-18 év közötti kiskorú táborozó jelentkezéséhez szükséges a
törvényes képviselője írásos jóváhagyása, melyet köteles a szervezőknek előzetesen eljuttatni, és azt
személyesen is átadni, enélkül a kiskorú nem vehet részt a rendezvényen! (A jóváhagyó nyilatkozat a
jelentkezési lapon lévő linkről érhető el.)
A törvényes képviselője nélkül érkező 14-18 év közötti kiskorú törvényes képviselője továbbá köteles
kitölteni és legkésőbb a táborozás megkezdésekor a szervezőknek átadni egy, a táborozást megelőző
4 napon belül kiállított nyilatkozatot arról, hogy a jelentkező egészségileg alkalmas arra, hogy a
táborozásban részt vehessen. A jelentkező enélkül nem vehet részt a táborban.

A jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével (mentésével) a jelentkező:
a) elfogadja, hogy a Magyar Tolkien Társaság a megadott személyes adatait - beleértve a
különleges személyes adatnak számító egészségügyi adatokat is - a hatályos jogszabályi
előírásoknak megfelelően a rendezvény előkészítése, lebonyolítása és utókövetése idejére
tárolja;
b) elfogadja, hogy az online számlázáshoz és a számla kiküldéséhez szükséges adatai a
szamlazz.hu számára átadásra kerülnek;
c) elfogadja, hogy a jogszabályban előírt adatai a szálláshely és az étkezést nyújtó szolgáltató
részére átadásra kerülnek;
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d) betartja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Tábor Házirendjét, mely a jelentkezési lapon
lévő linkről érhető el;
e) vállalja a részvételi díj részleteinek határidőre történő megfizetését;
f)

tudomásul veszi a jelentkezési és fizetési határidők be nem tartásának, illetve a jelentkezés
visszavonásának következményeit;

g) elfogadja, hogy a rendezvény területére való belépéssel a rendezvényen készült fényképeket,
videófelvételeket, - amelyeken ő is szerepelhet -, a Magyar Tolkien Társaság a vonatkozó
jogszabályok betartásával promóciós célra felhasználhatja,
h) tudomásul veszi, hogy a rendezvényen saját felelősségére vesz részt,
i)

tudomásul veszi, hogy a szervezők a változtatás jogát mindenben fenntartják.

Amennyiben a jelentkező a tábordíj 1. részletét (5000 Ft) a jelentkezési lap elküldésétől számított 3
munkanapon belül nem fizeti meg, úgy a jelentkezését külön figyelmeztetés nélkül töröljük.

Fizetési információk

A tábor díját az alábbiak szerint kell megfizetni:
●

1. részlet: a jelentkezési lap elküldésétől számított 3 munkanapon belül. Az 1. részlet összege:
5.000 Ft (a SZÉP kártyás* fizetést választóknak is).

●

2. részlet: 2022. május 15-ig. A 2. részlet összege: 20.000 Ft, (vagy a maradék összes tábordíj,
ha az ennél kevesebb).

●

3. részlet: 2022. június 15-ig. A 3. részlet összege: 25.000 Ft, (vagy a maradék összes tábordíj,
ha az ennél kevesebb).

●

4. részlet: 2022. július 15-ig. A 4. részlet összege: a maradék összes tábordíj.

A tábordíjat a fentiektől eltérően csak kivételesen és csak egyedi vezető szervezői engedély alapján
lehet más ütemezésben fizetni. SZÉP kártyás fizetés esetén a fizetési határidők nem a fenti rend szerint
alakulnak, a SZÉP kártyával fizetőket a rájuk vonatkozó határidőkről külön tájékoztatni fogjuk.

Május 15-e utáni jelentkezés esetén az addigra már (fentiek szerint) esedékes részleteket egyben kell
megfizetni.

A tábordíjat az alábbi módokon lehet megfizetni:
-

online bankkártyás fizetéssel a www.tolkien.hu honlapon keresztül;
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-

banki átutalással a Magyar Tolkien Társaság számlájára; (számlaszám: 10918001-0000009116610002, közlemény: név, tábordíj részlet; )

-

Részlegesen SZÉP kártyával a lentebb leírtak szerint.

*Fizetés SZÉP kártyával:
A tábordíjnak csak egy részét lehetséges SZÉP kártyával fizetni, melyhez mindhárom kibocsátó (OTP,
K&H és MKB) kártyája használható.
SZÉP kártyával fizetni közvetlenül a táborhelynek lehet:
OTP (elfogadóhely: Mátra-Tábor Sástó), és K&H (Mátra Tábor Sástó, elfogadóhely azonosító:
84017168) SZÉP kártyák esetében elsődlegesen előleg fizetéssel, az MKB kártyák esetében pedig a
helyszínen kártyával.

Mindenkivel, aki SZÉP kártyával szeretne fizetni, külön-külön is egyeztetni fogunk a részletekről.
Kérünk, hogy amíg nem egyeztettél velünk, semmiképpen ne fizess előleget a táborhelynek!

Az 1. részletet, - tehát az 5000 Ft-ot - annak is be kell fizetnie online bankkártyás fizetéssel, vagy
átutalással, aki SZÉP kártyával szeretne fizetni, ez természetesen beleszámít a tábordíjba.

SZÉP kártyával egy személy kártyájáról csak a saját, illetve közeli hozzátartozója (házastárs,
egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha- és
nevelőszülő és a testvér) szállásdíja fizethető.

Kedvezmények
A tábor alapdíja az idei évben 80.000 Ft, melyből számos kedvezményt teszünk elérhetővé.
Az előjelentkezési időszakban (2022. május 15-ig) az alapdíjból 5.000 Ft előjelentkezési kedvezményt
adunk minden jelentkezőnek ( = előjelentkezési alapdíj: 75.000 Ft)
Gyermekkedvezmény: idén az előjelentkezési alapdíjból (75.000 Ft) 30% kedvezménnyel várjuk azokat
a táborozókat, akik már betöltötték a 3. életévüket, de még nem töltötték be a 10.-et, és nem kívánnak
önállóan részt venni műhelyben, csapatban (ennek feltétele, hogy a felnőttkorú kísérőjével legyen egy
csapatban, műhely időben pedig a gyermekek számára fenntartott műhelyben.
Elsőtáborozó kedvezmény: Ha még sosem táboroztál velünk, az előjelentkezési alapdíj (75.000 Ft) 10%át elengedjük!
7 napos kedvezmény: a táborban rövidített időtartamban, tehát nem végig, hanem 7 napban
résztvevők számára az előjelentkezési alapdíjból (75.000 Ft) 15% kedvezményt adunk.
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Az MTT tagoknak biztosítjuk a szokásos kedvezményeket az alapdíjból.

Figyelem: A kedvezmények közül a gyermekkedvezmény nem vonható össze az elsőtáborozóival.

Figyelem: A tábordíj 2., vagy 3., vagy 4. részletével való késedelem is az 5.000 Ft előjelentkezési
kedvezmény elvesztésével jár!

Az előjelentkezési időszak (2022. május 15.) után jelentkezőknél a kedvezményeket a normál alapdíj
alapján számoljuk.

A kedvezményekről le is lehet mondani, hogy azt felajánlhassuk olyanoknak, akik támogatás nélkül
nem tudnának részt venni a Táborban. Az így rendelkezésre összegre szociális támogatást lehet kérni
a jelentkezési lapon - természetesen indokolással.

Egyéb kiadások lehetnek még:
Idegenforgalmi adó:
Az idegenforgalmi adót a 18 év felettieknek kell megfizetnie, ennek mértéke eltöltött
vendégéjszakánként Sástón idén: 490/Ft/fő/éj, mely egyénileg készpénzben a szálláshelynek
fizetendő.

Csoportos utazás
A táborhelyre/táborhelyről utazás történhet önállóan is, de idén is szervezünk közös buszos utazást a
Budapestről indulók, illetve oda érkezők számára. Ennek külön díja van, mely utanként 3000 Ft. Az
utazást legkésőbb 2022. július 01-ig lehet igényelni, esetleg lemondani.

Speciális étkezés felára
Mivel a táborhely konyhája speciális étkezési igényekre nem főzhet, így erre külön szolgáltatót kell
igénybe vennünk, melyért felárat kell kérnünk, melynek összege összesen 9000 Ft.
A speciális étkezési igényűekkel külön is egyeztetni fogunk, de kérünk minden jelentkezőt, hogy a
speciális étkezést tényleg csak az kérje, akinek erre egészségügyi okai van. (a “nem szeretem” az nem
egészségügyi ok)

Rendi felár
Egyes rendek esetén lehetséges, hogy külön felár kerül felszámításra, erről a jelentkezési lapon, és
külön is tájékoztatást adunk.
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Jelentkezés visszavonása, (részvétel lemondása)

A jelentkezés visszavonására a tábor szervezői felé a tabor@tolkien.hu email címre küldött
elektronikus levélben van lehetőség. A lemondás nem azonos azzal, ha a tábor elmarad, tehát a
részvétel lemondásakor nem fogunk tudni minden addig befizetett pénzt visszaadni. A jelentkezés
visszavonásának időpontjától függően a jelentkező a befizetett tábordíj alábbi részét kaphatja vissza:
a) 2022. május 15-ig (2. részlet határideje) történő lemondás esetén a jelentkező által addig
befizetett összegből az 1. részlet összegét levonva számított összeget,
b) 2022. június 15-ig (3. részlet határideje) történő lemondás esetén a jelentkező által addig
befizetett összeg 50%-át, a befizetett összegből az 1. részlet összegét levonva,
c) 2022. június 15. napja (3. részlet határideje) után történő lemondás esetén a jelentkező által
addig befizetett összeget már nem tudjuk visszaadni.

A tábor idején a COVID-19 járványhoz kapcsolódó aktuális szabályokhoz igazodva további (pl. oltottság,
a védettség orvosi feltételei, védettségi igazolvány, korábbi fertőzöttség, vírus tesztelés, stb.) részvételi
korlátok lehetnek érvényesek. Ezekről a jelentkezőket a lehető legkorábban értesíteni fogjuk.
Amennyiben valaki a jelentkezés idején még nem ismert előfeltétel hiánya miatt nem vehet részt a
táborban, akkor a korábbi befizetéseit teljeskörűen visszatérítjük.

Kapcsolat
Bármilyen kérdés, kérés, észrevétel esetén a szervezők a tabor@tolkien.hu email címen érhetők el.
Érdekes

információk,

hangulatkeltő

bejegyzések

találhatóak

a

tábor

saját

weboldalán:

https://tabor.tolkien.hu ,Facebook oldalán: Tolkien Tábor 2022 – Eorl útja, és az MTT Instagram
oldalán: https://www.instagram.com/tolkientarsasag/ is, illetve ezeken a felületeken is van lehetőség
kérdéseket feltenni.

A tábor szervezője a Magyar Tolkien Társaság, mely egy nonprofit, közhasznú egyesület, és amelynek
elsődleges tevékenységi köre a tolkieni mitológia megismertetését, népszerűsítését szolgáló,
értékrendjének átélhetőségét biztosító kulturális programok szervezése. A Társaság egészét érintő
kérdéssel célszerű a Társaság vezetőségéhez fordulni az info@tolkien.hu címen, akik szükség esetén a
megfelelő személyhez irányítanak.

2022. április 02.
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