MEGRENDELŐLAP
Jelen megrendelőlap aláírásával Ön (továbbiakban Megrendelő) megrendeli Káposznyák Ágnes e.v. (Cím: 2534, Tát, Erkel
Ferenc köz 11. Adószám: 56292495-1-31) –től az alábbi erdei tanoda programokat:
Odúzás

Erdőmerülés

Madárhatározó

Bagolyvacsora

Út-mutató

Túravezetés – 3 óra

Kisállatkeresés

Kutyaismeret

Erdei vetélkedő

Solymászat

Éjszakai túra

Íjászat

Hüllők és kétéltűek

Buborékfestés

Erdei gyógynövények

Karkötő csomózás

Kincskeresés és térképészet

Agyagozás

Természetjárási és túlélési alapismeretek

Illatzsák készítés

Csermely mustra

Nemezelés

A Börzsöny és az erdők

Gyertyakészítés

Rovartan

Erdei álomfogó készítés

Tanösvény

Vesszőfonás

Mindent a madarakról

Textilfestés

Vadak a közelben

Kérjük a kiválasztott programokat x-el jelölje be!

Megrendelő/kapcsolattartó adatai:
Név:
Telefonszám:

E-mail:

Létszám (minimum 20≤ fő):

Kor:

Táborozás ideje:

Táborozás helyszíne:

Értesülni szeretnék a Dunakanyar Erdei Tanoda újdonságairól:

IGEN

NEM

Számlázási adatok:
Név:
Cím:
Adószám:
megrendelő aláírása

Programok megrendelésével kapcsolatos tudnivalók:
Jelentkezés:
Programjainkra a csatolt megrendelőlap leadásával jelentkezhetnek. A foglalás az Erdei Tanoda írásbeli (emailes) megerősítő
visszajelzése után válik érvényessé.
A Megrendelőlapot kérjük az erdei iskola vagy táborozás megkezdése előtt legalább 1 hónappal küldjék el. Az egy hónapnál
közelebbi jelentkezéseket is fogadjuk, de ez esetben nem tudjuk minden programtípus lebonyolítását garantálni.
Létszám:
A csoport előre látható létszámát a megrendelőlapon kérjük megjelölni. A létszámváltozást kérjük legkésőbb a programot
megelőző 14 nappal jelezzék. Amennyiben ez nem történik meg, és a megrendelőlapon megjelöltnél kevesebben jönnek el a
programra, a programért a Megrendelőlap szerinti létszám után járó díjat kell fizetni.
Lemondás:
A megrendelt program fizetési kötelezettség nélküli lemondására a program kezdete előtti 14 napig van lehetőség. Ha a programot
ezt követően mondják le, vagy a kért időpontban a csoport nem jelenik meg, a program összegével megegyező rendelkezésre
állási díj fizetendő.
Programtartás rossz időben:
Rossz idő esetén a helyszínen igyekszünk alkalmazkodni az adott körülményekhez. Ez a programok kezdési és befejező
időpontjának módosításával járhat.
Tartós rossz idő esetén lehetőség van bizonyos keretek között programcserére, és más programok választására (pl. terepi
programok helyett beltéri kézműves foglalkozás). A rossz idő miatt programváltozás esetén a Megrendelőlapon megrendelt
programtól eltérő tematikájú, kezdésű, és hosszúságú program tartása is teljesítésnek számít a Szolgáltató részéről.
A gyermekek felügyelete:
Programtartónk a foglalkozás során a szakmai programtartást végzi. A gyermekek felügyeletével és vezetésével kapcsolatos
feladatokat továbbra is a pedagógustól kérjük. Programtartónk különleges fegyelmezési feladatokat nem lát el, a gyermekek
viselkedéséért, odafigyeléséért és testi egészségéért a pedagógus felel. Ezek alapján a pedagógus aktív részvételét a teljes program
ideje alatt kérjük és várjuk.

A programok tartásával kapcsolatos további fontos tudnivalók:
A foglalkozásokhoz szükséges eszközök:
Az erdei iskolai programjainkhoz szükséges eszközöket mi biztosítjuk. Ez alól csak az éjszakai túrához szükséges
elemlámpa/fejlámpa kivétel, ezt minden résztvevőnek magának kell hoznia.
Eszközök használatának felelőssége:
A programok során használt, a részvevők számára kiadott, vagy megfogható eszközök rendeltetésszerű használatáról
programvezetőnk tájékoztatást ad. Amennyiben az eszközök nem rendeltetésszerű, illetve nyilvánvalóan hanyag, gondatlan
kezelése miatt azokban anyagi kár keletkezik, Megrendelőnek ezen kárt meg kell térítenie, ezt kiszámlázzuk a Megrendelő felé.
Foglalkozások élő állatokkal:
Azon foglalkozások során, melyek élő állattal zajlanak, fokozottan szükséges a programtartó utasításainak követése. Az élő
állatok simogatása és kézbe vétele a résztvevők részéről kizárólag saját felelősségre történhet. Szolgáltató és a programtartó
minden tőle telhetőt megtesz az állat nyugodt és biztonságos bemutatása, megsimogatása érdekében. A résztvevők hanyagsága,
nyugtalan, tolakvó, vagy az állatban félelmet keltő viselkedése miatt létrejövő állati támadásokért (csípés, harapás, csapás)
Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az állat gondatlanságból okozott megsérülése vagy elpusztulása esetén annak orvosi
költségeit, vagy pótlási árát a Megrendelő megtéríteni köteles.

