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Foglalási Tájékoztató
Az edzotaborok.hu Szolgáltatója a személyes adatokat az adatvédelmi törvényben foglaltaknak
megfelelően bizalmasan kezeli. Szolgáltató, a belföldi szerződött szállásadók számára nyújt
megjelenési lehetőséget, és edzőtáborozók közötti kapcsolatot, kapcsolattartást, foglalást biztosítja,
szervezésben működik közre. A szolgáltató utazási csomagokat és utakat nem szervez,
utazásszervezési tevékenységet nem végez. A szállás szolgáltatás tekintetében jogviszony a szállás
üzemeltetője és az egyesület (Ügyfél) között jön létre, szolgáltató tevékenysége az edzőtáborhoz
szükséges információk megadása, koordinálása, helyszín, sportlétesítmények foglalása. A szállásadó
elérhetőségét minden esetben megadja Ügyfél részére. A foglalási lap kitöltése az edzőtábor
szervezésében történő közreműködés megbízását jelenti, mely az egyesület/Ügyfél részére plusz
költségterhet általános esetben nem jelent. Az edzotaborok.hu esetenként foglalási díjat (közvetítői
díj) kérhet, ezt visszaigazoláson szerepelteti.
Az opciós foglalás kivételével az adatlap beérkezése foglalásnak vagy előzetes foglalásnak
minősül, minden esetben elektronikus levél formájában visszaigazolást/értesítést kap, csak ezt
követően érvényes. A foglalást a visszaigazoláson vagy értesítésen szereplő módon, foglaló/előleg
befizetésével kell megerősíteni. Ennek elmaradása esetén a foglalt férőhelyek törlésre kerülhetnek. A
fennmaradó részt általános esetben legkésőbb az érkezés előtt kell kiegyenlíteni, az előzőleg jelzett
létszám alapján. A megadott létszám módosítására a táborozás előtt legkésőbb 30 nappal van
lehetőség, ezt követően a foglalt létszám szerinti díj fizetendő (amennyiben a létszám különbség
meghaladja az 10%-ot) ! A táborozás előtt 10 nappal a létszám már nem módosítható!
A honlapon történő tájékozódásból, információkra hivatkozva, ebből adódó félreértésekből, vélt
információkra szolgáltató felelősséget nem vállal, kizárólag az oldalon szereplő információkra
hivatkozva semmiféle külön igény nem kérhető sem közvetve sem harmadik féltől, foglalás esetén a
mindenkori foglalási visszaigazolás tekinthető irányadónak, ezért a visszaigazolást minden
esetben kérem nézzék át! A szolgáltató garantálja - a közvetlen felelőssége addig terjed -, hogy a
Szállásadó által bejelentett szolgáltatásokat korrektül ismerteti, illetve a lekötött szálláshelynél
időközben bekövetkező változást haladéktalanul közli a Vendéggel.
Ha a szolgáltató tudomására jut, hogy a foglalt szálláshely bármely okból fogadóképtelenné vált, vagy
változás következett be, azt haladéktalanul tudatja. Ha Szállásadó által időközben megváltoztatott
szolgáltatása miatt meghiúsult foglalásér esetleges kártérítési igényét a szolgáltató mellőzésével
közvetlenül a Szállásadóval szemben érvényesítheti.

Fizetési Feltételek
Foglalást követően 20-30% foglaló/előleg fizetendő, melyről minden esetben értesítést kap Ügyfél. A
fennmaradó rész kiegyenlítése legkésőbb érkezéskor történik. Amennyiben a táborozás létszáma a
foglalt létszámhoz képest csökkenne, a megrendelt és tényleges létszám közötti különbség nem
haladhatja meg a 10%-ot. Plusz létszám esetén (amennyiben a szabad férőhelyek ezt lehetővé teszik)
a személyekre eső teljes díj helyben fizetendő.

Foglalás Lemondása
A megrendelés lemondása kizárólag írásban történhet, melyet az edzotaborok.hu felé is jelezni kell.
Lemondás esetén, a már befizetett foglaló/foglalási díj/előleg vissza nem térítendő,minden
további lemondás a szállás szolgáltatójának saját szabályai szerint történik, táborhelytől függően
változhat! A tábor kezdőnapja előtti, 7-30 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj akár 50%-a
számlázásra kerülhet a szállásadó által, 0-6 napon történő indoklás nélküli lemondás vagy meg nem
jelenés esetén pénz visszafizetésre nincsen lehetőség. Felhívjuk figyelmét, amennyiben átvették a
foglalt szálláshelyet vagy/és kifizették a fennmaradó díjat, azzal elismerték, hogy megfelel a
szálláshely, utólagosan reklamációt a szállás nem tud elfogadni, pénzvisszafizetésre nincs lehetőség
illetve a ki nem fizetett díj is fizetendő.

Előzetes helyszínmegtekintés
Előzetesen a táborhelyszínek előre egyeztetve megtekinthetőek, egy regisztrációs adatlap szükséges.
Ez esetben az időpont opciósan kerül bejegyzésre még a helyszínmegtekintés meg nem történik, a
megrendelés a megtekintést követően kerül foglalásra amennyiben a helyszín megfelelő és
megerősítésre kerül a foglalási szándék.

Kellemes Táborozást Kívánunk!
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