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MEGÁLLAPODÁS
Amely létrejött az Erőforrás Alapítvány /United Way Magyarország (székhely: 1061 Budapest, Andrássy
út 11.; adószám: 18093951-1-42; nyilvántartási szám: 01-01-0007364; nyilvántartó hatóság: Fővárosi
Törvényszék; képviseli: Adriány Kincső, ügyvezető igazgató), mint szervező (a továbbiakban: a „Szervező”),
és a 2019.08.21. napja és 2019.08.24. napja között, a Millenáris Startup Campuson (1024 Budapest, Kis
Rókus u., D épület; a továbbiakban: a „Helyszín”) szervezett 4 (négy) napos nyári Innovációs Műhely (a
továbbiakban: a „Műhely”) résztvevői, illetve ezek törvényes képviselői között az alábbiak szerint.
1. A felek közötti jogviszony a Nyilatkozatok elfogadásával jön létre. Szülő/Gyám jelen Megállapodással
kifejezetten elismeri, hogy a Műhely részvételi feltételeit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban,
Fotós nyilatkozatban, Házirendben foglaltakat megismerte és azokat elfogadja.
2. A Műhelyben való részvétel díjtalan, a Szervező az utazást, a szállást és napi két étkezést biztosítja.
3. A Szülő/Gyám kötelezettséget vállal arra, hogy nyilatkozik arról, hogy gyermeke a Műhelyben való
részvételhez megfelelő egészségügyi állapotban van, valamint a gyermekek biztonságos részvételének
biztosítása érdekében nyilatkozik, hogy a részvételre jelentkező gyermeket szenved-e bármilyen
ételérzékenységben, allergiában, vagy szükséges-e a Műhely alatti folyamatos gyógyszerszedése. A
Szülő/Gyám tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást és folyamatos
felügyeletet igénylő gyermekek Műhelyben való részvételét. Amennyiben a jelen pontban foglalt
kérdésekben a Szülő/Gyám előzetesen nem, vagy nem teljeskörűen, illetve a valóságnak nem
megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, akkor a Szervezőt felelősség nem terheli.
4. A Szervező a változtatás jogát a Programhoz képest mind a foglalkozások napirendjét, mind a szakmai
programokat illetően fenntartja. A Program magyar nyelven zajlik.
5. A Szülő/Gyám a gyermek utaztatását egyénileg vagy a kísérő pedagógussal közösen oldja meg. Az
utazás költségét a Szervező előre egyeztetett módon, számla ellenében megtéríti.
6. A Műhely programjai alatt a gyermekek felügyeletét a Szervező végzi. A gyermekek programokon
kívüli felügyeletét a kísérőjükként érkező pedagógus látja el.
7. A Szülő/Gyám nyilatkozik arról, hogy a gyermek a Műhelyben való részvételhez megfelelő
egészségügyi állapotban van, gyermekközösségbe engedhető. Amennyiben a gyermek egészségügyi
állapota a gyermek Műhelyben való részvételét a továbbiakban nem teszi lehetővé, akkor a
Szülő/Gyám és a pedagógus felelőssége, hogy a gyermeket a Műhelyből a lehető leghamarabb elvigye.
8. A Szervező a Műhely megkezdése előtt írásban megküldi a szülőknek a balesetvédelem szempontjából
fontos információkat, a résztvevő gyermekek részére balesetvédelmi oktatást tart az első napon a
szakmai programok megkezdését megelőzően. A Műhely ideje alatt a gyermek köteles betartani a
jelen megállapodásban foglalt feltételeket, elfogadni a Műhely vezetésével megbízott személyek
irányítását, valamint betartani a Millenáris Startup Campus házirendjét, működési szabályait, amelyek
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a helyszínen nyomtatott formában rendelkezésre állnak, illetve azokat a Szervező a Szülő/Gyám
rendelkezésére bocsátja.
9. A Szervező nem vállal felelősséget a gyermek által a Műhelybe hozott eszközökért (például
mobiltelefon, zenelejátszó, fényképezőgép, kamera stb.).
10. A Szülő/Gyám a Műhelyben történő részvétel lemondására a Műhely kezdőnapját megelőző utolsó
munkanapig jogosult.
11. Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) munkanapon belül írásban értesíteni
a jelen Megállapodásban rögzített adataikban bekövetkezett bármely változásról.
12. A Szervező akként nyilatkozik, hogy Magyarországon bejegyzett közhasznú alapítvány. Szülő/Gyám
akként nyilatkozik, hogy cselekvőképességében nem akadályozott magyar állampolgár.
13. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
tv., illetve az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
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