Registračné podmienky pre Anglický denný letný tábor 2019 Jahodná
1. Vyplnením prihlášky záväzne prihlasujem svoje dieťa na „English Summer Day Camp 2019“ a
zároveň súhlasím s nasledujúcimi podmienkami. Vyplnenú záväznú prihlášku spolu s registračnými
podmienkami a súhlasom s osobnými údajmi stačí nám zaslať podpísané a oskenované na emailovú
adresu office@sidaschool.com. Budeme akceptovať len tie prihlášky a platby, ktoré zaregistrujeme
do 10 pracovných dní po odoslaní prihlášky.
2. Cena za anglický tábor je 110 eur.
Zľavy: zľava pre kamaráta, ktorý ešte nebol u nás v tábore a súrodenecká zľava 99,- €
každého ďalšieho súrodenca, možnosť jednodňového pobytu za cenu 25 eur/deň.
Zľavy budú poskytované iba do 31.3.2019.
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3. Platbu za tábor je možné uhradiť v hotovosti priamo na našej adrese SIDAS JAZYKOVÁ ŠKOLA,
Podnikateľské centrum Strojár, Južná Trieda 93, Košice /prosím ohlásiť sa vopred na t.č.
0905853127/ alebo elektronicky prostredníctvom Internet Banking na d.u. číslo účtu. Do poznámky
uviesť meno dieťaťa a termín tábora.
Bankové spojenie: Tatra Banka
č.účtu: SK3711000000002928908533
BIC: TATRSKBX
4. Jahodná v cene je zahrnuté: hodiny hravej a zábavnej angličtiny s profesionálnym anglickými
NATIVE lektormi počas celého trvania tábora, 5x obed, celodenný pitný režim, ceny do súťaží,
materiál na činnosť, cestovné lístky MHD, záverečný certifikát, šiltovka/triško s logom SIDAS JŠ.
Lektori si vyhradzujú právo na zmenu programu v prípadne nepriaznivého počasia, bez nároku
vrátenia peňazí.
5. Cena zahŕňa registračný poplatok 10 eur za dieťa , ktorý je nenávratný za žiadnych okolností, len v
prípade, že jazyková škola Sidas zruší letný tábor pri nedostatočnom počte detí. Minimálny počet
detí v skupine je 13. Cena nezahŕňa poplatky spojené s výletmi počas tábora.
6. Anglický tábor prebieha počas pracovných dní , od pondelka so začiatkom od 8:00 hodiny do piatku
16:30 hod. Zraz detí je na zastávke Havlíčkova /konečná električka č.2,4, 9 /, v čase od 7.45 do
8.10 hod., príchod detí z Jahodnej späť na túto zastávku je o 17.10 hod.
7. Rodič je povinný vyzdvihnúť si dieťa najneskôr do 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. Ak si rodič želá vyzdvihnúť
dieťa v akýkoľvek deň skôr ako o 16:30 hodine, je potrebné o tom informovať SIDAS Jazykovú
školu telefonicky na 0905/853127 alebo 0907/363302.
8. Anglický letný tábor s anglickými lektormi je určený pre každé dieťa, bez ohľadu na jeho počiatočnú
jazykovú úroveň angličtiny. Vedúcimi tábora budú skúsení anglický lektori, ktorí s deťmi budú
rozprávať iba po anglicky, odporúčame preto rodičom informovať dieťa, že lektor nerozpráva po
slovensky. Netreba sa však báť, všetky aktivity v tábore prebiehajú zábavnou a hravou formou v
angličtine – spontánne, s ľahkosťou, v priateľskej atmosfére, angličtina a zábava idú ruka v ruke☺
Lektori majú pripravené pre deti športové hry, súťaže, kvízy, spoločne pracujú na projektoch, ktoré
potom môžu prezentovať pred rodičmi na konci tábora, v prípade, že rodičia budú mať záujem o
také záverečné predstavenie.

9. V prípade nárokovania na vrátenie peňazí za tábor z akéhokoľvek dôvodu je potrebné zaslať
písomnú žiadosť o vrátenie peňazí, najneskôr do 15 kalendárnych dní po skončení tábora.
Vyjadrenie k tejto žiadosti Vám bude zaslané /elektronicky alebo poštou/ najneskôr do 30
pracovných dní od doručenia žiadosti.
10. Sidas Jazyková škola si vyhradzuje právo vylúčiť z tábora nedisciplinované dieťa, ktoré nedodržiava
pokyny lektora, bez nároku na vrátenie peňazí. V prípade, že sa rodič rozhodne vyzdvihnúť dieťa
predčasne z tábora bez udania dôvodu, stráca nárok na vrátenie peňazí.
11. Súčasne prehlasujem, že moje dieťa netrpí žiadnymi závažnými ochoreniami a všetky uvedené
údaje pri registrácií sú pravdivé. Súhlasím s vyššie uvedenými podmienkami organizácie
anglického letného tábora
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