ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I.

Általános adatok

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) az Éva Tánciskolája, mint Szolgáltatóval
kapcsolatba lépő ügyfelek (továbbiakban Megrendelő) közötti feltételeket szabályozzák. Az ÁSZF
szerinti szerződéses kapcsolatba lépés különösen, de nem kizárólag:
- A Szolgáltató oktatási szolgáltatásainak igénybevétele – tanfolyamra beiratkozás,
próbaórán/magánórán/csoportos órán való részvétel, egyéb táncoktatáson való részvétel.
- A Szolgáltató által üzemeltetett www.evatanciskolaja.hu weboldalon feltüntetett képi, videós
vagy szöveges anyagok felhasználása, a felületen böngészés.
- A Szolgáltató által üzemeltetett facebook oldal, azaz a www.facebook.com/EvaTanciskolaja
oldalon feltüntetett képi, videós vagy szöveges anyagok felhasználása, a felületen böngészés.
- A Szolgáltatótól e-mailen, vagy bármely egyéb elektronikus úton, vagy papír alapon megkapott
képi, videós és szöveges anyagok felhasználása.
Szolgáltató adatok:

Éva Tánciskolája
név:
cím:
nyilvántartási szám:
adószám:
e-mail:
telefon:
weboldal:
facebook oldal

II.

GÖMÖRINÉ GYÖRGYI ÉVA ILONA E.V.
2162, Őrbottyán, Molnár F. u. 92.
52091034
68678106-1-33
info@evatanciskolaja.hu,
evatanciskolaja@gmail.com,
30/279-63-08,
www.evatanciskolaja.hu
www.facebook.com/EvaTanciskolaja

Szerződés megkötése

Jelen ÁSZF tekintetében Megrendelő, aki a Szolgáltatást megrendeli, azaz akivel a Szerződés
megkötöttnek tekintendő az alábbi esetekben:
- jelentkezik a szolgáltató által szervezett tanfolyamra
- részt vesz a Szolgáltató által tartott órán (ideértve a bemutató és próbaórákat, tanfolyamokat,
kihelyezett tanfolyamokat, szalagavató órákat, és bármely egyéb, a Szolgáltató által
megtartott táncórát is)
- felhasználja bármely, a Szolgáltató weblapján, vagy facebook oldalán szereplő koreográfiát,
vagy szöveget részben, vagy egészben
- felhasználja bármely, a Szolgáltatótól kapott képet, videót, koreográfiát, vagy szöveget
részben, vagy egészben.
Jelen ÁSZF tekintetében Résztvevő az, aki Szolgáltató által szervezett tanfolyamon, táncórán részt vesz.

Jelen ÁSZF szerinti Megrendelő és Résztvevő a jelen pontban meghatározott módon megkötött
Szerződése esetében a szerződést (ÁSZF) elfogadottnak tekinti.

III.

Általános szabályok táncoktatásra szerződés típusonként
1. Minden táncórára érvényes szerződési feltétel

A Résztvevők kötelesek az órán megfelelő cipőben és ruházatban megjelenni. A megfelelő cipő és
ruházat meghatározása a tanfolyamtól függő lehet, a tanfolyam meghirdetésénél, de legkésőbb a
jelentkezésnél a jelentkezők tájékoztatást kapnak a megfelelő cipőről és ruházatról, mint például
tánccipő (standard, latin), balettpapucs, tornacipő, gyakorlócipő, vagy tiszta utcai cipő. Gyermek
tanfolyamokon lehet a kislányoknak kötelező felszerelés a szoknya, illetve dressz. Külön megjelölt
szükséges felszerelés hiányában a táncórára olyan váltócipőben és ruházatban kell érkezni, ami tiszta
és táncórára alkalmas. Táncórára különösen nem megfelelő cipők: az a cipő, amely nem tiszta, valamint
a fém sarkú, fekete gumitalpú, vastag egyben talpú, boka mozgását nem engedő (bakancs), fa- vagy
egyéb keménytalpú cipők, valamint bármely olyan cipő, ami leesik a lábról. Táncórára nem alkalmas
ruházat: az a ruházat, amely nem tiszta, vagy nem engedi a szabad mozgást: túl szűk nadrág/szoknya,
szűk hosszú szoknya, földre érő nadrág/szoknya, olyan felső, amely a saját és/vagy a partner mozgását
akadályozza.
Nem megfelelő cipőben megjelent Résztvevők esetében Szolgáltató kérheti a cipő levételét és/vagy
megtagadhatja a táncórán való részvételt. Nem megfelelő ruházatban megjelent Résztvevők esetében
Szolgáltató kérheti a nem megfelelő ruhadarab lecserélését és/vagy megtagadhatja a táncórán való
részvételt.
A Résztvevők a táncórán kötelesek a normál társadalmi elvárásoknak megfelelően viselkedni, valamint
az oktató instrukcióit követni. Az ezen feltételeknek nem megfelelő Résztvevőket az órán az oktató
figyelmezteti. Ha a figyelmeztetést követően a Résztvevők viselkedése továbbra sem megfelelő, vagy
az instrukciókat továbbra sem követik, az oktató jogosult a Résztvevőktől megtagadni a táncórán való
részvételt.
Szolgáltató és Résztvevők a személyes táncórákat nem látogathatják fertőző betegség, vagy annak
gyanúja esetén. Amennyiben a Résztvevő fertőző beteg, vagy annak gyanúja felmerül, köteles
értesíteni Szolgáltatót, és a teljes gyógyulás, vagy a fertőzés kizárásának idejéig az óráktól távol
maradni. Szolgáltató fertőző betegsége, vagy annak gyanúja esetén a táncórák halasztásra kerülnek, a
Résztvevőkkel egyeztetett feltételek mellett.

2. Felnőtt tanfolyamok
A felnőtt tanfolyamon részt venni kívánó érdeklődők a tánciskola által rendszeresen szervezett
ingyenes bemutató órán tudják kipróbálni a szolgáltatást. Amennyiben későbbi jelentkezés, vagy
éppen nem szervezett bemutatóóra miatt a próbaórát már nem tudják igénybe venni, úgy lehetőségük
van egy alkalommal a tanfolyamon részt venni, alkalmi díj fizetése mellett. Amennyiben a táncóra
kapcsán minőségi kifogás merülne fel, úgy az alkalmi díjat sem köteles a résztvevő megfizetni, azonban
ebben az esetben a konkrét kifogást írásban kell jelezni a tánciskola vezetőjének, valamint a résztvevő
így kizárja magát mind az aktuális, mind a tánciskola szervezésében jövőben megvalósuló
tanfolyamokon való részvétel lehetőségéből is.
A felnőtt tanfolyamok résztvevői folytatólagos tanfolyam esetén a következő tanfolyamra a már futó
tanfolyam 6, vagy 8 alkalmas tanfolyam utolsó előtti alkalmával jelentkezhetnek, 16 alkalmas
tanfolyam esetén az aktuálisan futó tanfolyam 12. alkalmával jelentkezhetnek, a díj befizetésével.

A tanfolyamok előre egyeztetett időpontokban és helyszínen kerülnek megtartásra. A meghirdetett
időpontoktól Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy eltérjen, azonban erről előzetesen a tanfolyamon
részt venni kívánó Megrendelőket tájékoztatja. A tanfolyamok időpontja a Résztvevők kérésére is
módosulhat. Amennyiben a Résztvevők 50%-a +1 fő kéri a tanfolyam egy alkalmának elhalasztását
előre (a tanfolyam kezdetekor, de legkésőbb az órakezdést megelőző 72 órával), úgy a tanfolyam adott
alkalma elhalasztásra kerül. Amennyiben a Résztvevő a teljes tanfolyamra befizetett, de Szolgáltató
hibáján kívül eső okból azon nem tudott részben, vagy egészben megjelenni, úgy a tanfolyami befizetés
nem jár vissza. Amennyiben Szolgáltató a tanfolyamot nem tudja az előre meghirdetett időpontban
önhibájából megtartani, a Résztvevők későbbi, halasztott időpontban jogosultak a tanfolyam óráin
részt venni. Amennyiben a halasztott órák időpontja a Résztvevőknek nem megfelelő és ezt a
halasztásról szóló egyeztetéskor írásban jelzik, úgy a tanfolyamdíj arányos része visszajár.

3. Gyermek tanfolyamok
Gyermek tanfolyamokra a tanfolyam kiírásában szereplő korú gyermekeket lehet beiratni. Gyermek
tanfolyamok esetében Megrendelő a szülő, vagy gondviselő, Résztvevő a gyermek. Gyermek tanfolyam
esetében óvodás korú gyermekeknél feltétel az előzetes szociális beilleszkedés (óvoda, bölcsőde),
valamint a gyermek együttműködő képessége (hallgat a vele foglalkozó felnőttre, együttműködően
viselkedik). Gyermek táncoktatás esetén a Megrendelő (szülő, gondviselő) köteles a Résztvevő
gyermek órán való megfelelő részvételét biztosítani, különös tekintettel a Résztvevő
együttműködésére, felszerelésére, fizetésre és a betegség esetén történő értesítésre, távolmaradásra.
Megrendelő (szülő, gondviselő) a Résztvevő első táncóráját jogosult megtekinteni. Az első –
megtekintett – táncórát követően a tanfolyamtól jogosult elállni. Elállás esetén a tanfolyam díját a
Megrendelő visszakapja.
A meghirdetett időpontoktól Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy eltérjen, azonban erről előzetesen az
érintett Megrendelőket tájékoztatja. A tanfolyamok időpontja a Résztvevők, Megrendelők kérésére is
módosulhat. Amennyiben a Résztvevők 50%-a +1 fő kéri a tanfolyam egy alkalmának elhalasztását
előre (a tanfolyam kezdetekor, de legkésőbb az órakezdést megelőző 72 órával), úgy a tanfolyam adott
alkalma elhalasztásra kerül.
Gyermek tanfolyamok esetében a havi / 2 havi / féléves díj adott naptári hónapra / 2 hónapra / félévre
vonatkozik, elmaradó, vagy halasztott óra esetén nem jár visszatérítés a tanfolyam díjából.
Gyermek tanfolyamok esetén lehetőség van fellépésekre is. A fellépések lehetőségét Szolgáltató
Megrendelőkkel előzőleg egyezteti. Fellépésre jelentkező Résztvevő, és a fellépéshez hozzájáruló
Megrendelő esetén Szolgáltató jogosult a tánccsoport egységes fellépő ruházatához Megrendelőtől
előre meghatározott mértékű költségtérítést kérni. A költségtérítés nem jelenti az adott fellépőruha
megvásárlását, mindössze a Résztvevőre átalakítását, és a Résztvevő jogát a fellépőruha viselésére a
fellépésen. A fellépőruhák tulajdonosa a költségtérítés megfizetését követően továbbra is Szolgáltató
marad.
4. Magánórák
Magánórákra a külön szerződésbe foglaltak mellett a jelen ÁSZF általános részei érvényesek.

5. Szalagavató / gólyatánc / ballagási tánc (továbbiakban együtt: Szalagavató)
Szalagavató tánc betanításakor Szolgáltató vállalja a megrendelt tánc koreográfiájának elkészítését,
valamint betanítását a megrendelt óraszámban. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a
szalagavató táncra jelentkező tanulók az előre egyeztetett időpontban és helyszínen Szolgáltató által
tartott táncórákon megfelelő időben és felszereléssel megjelennek. Résztvevők, vagy felszerelésük
hiányából adódó többletmunkát Szolgáltató jogosult külön számlában Megrendelőnek felszámítani.
Szolgáltatót a próbán nem megjelenő tanulók miatt meghiúsuló táncórák miatt szükséges pót órákra
a szerződéses összeg arányos része illeti meg a szolgáltatói díjon felül. Az egyes koreográfiában a
Résztvevők számát Megrendelő köteles a szerződéskötéskor, vagy legkésőbb a szerződésben szereplő
végső határidőig Szolgáltatóval közölni. Szolgáltató a Résztvevők számának változásakor az ebből
eredő többletmunkát jogosult Megrendelő részére felszámítani. A Szolgáltatót semmiféle felelősség
nem terheli a táncórán meg nem jelenő tanulók miatt meghiúsuló, vagy csökkentett
időtartamú/színvonalú szalagavató tánc miatt.
6. Online órák
Szolgáltató online formában is tart táncórákat. Az online táncórákon Szolgáltató és Résztvevők
egyaránt kötelesek az online táncóra megfelelő feltételeit biztosítani, különös tekintettel az
informatikai háttérre és a táncterület méretére. Szolgáltató online oktatás esetén Résztvevőkkel előre
közli az online órához szükséges feltételeket.
IV.

Weblap és facebook oldal tartalom, valamint elküldött, átadott anyagok tartalma

A Szolgáltató I. pontban megjelölt weboldalán, és facebook oldalán megjelent bármely tartalom
(különösen: koreográfia, táncleírás, szöveges dokumentumok – ideértve jelen ÁSZF-t, valamint az
adatkezelési szabályzatot is), a Szolgáltató I. pontjában megjelölt e-mail fiókjairól küldött, vagy egyéb
módon elektronikusan, vagy papír alapon átadott bármely tartalom (különösen koreográfia, táncleírás,
szöveges dokumentumok, ajánlatok és szerződések) a Szolgáltató szellemi terméke. Szolgáltató a
megjelenített koreográfiáknak, szövegeknek alkotója, szerzője és kizárólagos tulajdonosa, amelyet a
hazai és nemzetközi törvények védenek. Bármely itt megjelent, vagy Szolgáltató által átadott anyag
engedély nélküli másolása, közzététele a szerzői jogok megsértése. Jelen ÁSZF szerint bármely, a
weboldalon közzétett koreográfia, szöveg, vagy elektronikus tartalom részleges, vagy teljes másolása,
felhasználása, vagy közzététele alkalmanként 200.000 Ft használati díj felszámítására teszi Szolgáltatót
jogosulttá, melyet az említett anyagot felhasználó személy a felhasználással kifejezetten elismer.
V.

Díjak, késedelem

Megrendelő a Szolgáltató által felszámított díjat eltérő rendelkezés hiányában köteles 8 naptári napon
számla ellenében a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő bankszámlaszámra átutalással, vagy
számla ellenében Szolgáltatónak helyszínen készpénzben befizetni. Tanfolyamra történő jelentkezés
esetében a weboldalon megjelent befizetési határidőt, magánóra, szalagavató esetében a
szerződésben szereplő határidőt, weblapon, facebookon, vagy átadott anyagból történt felhasználás
esetében pedig a felhasználás dátumát követő 8 naptári napot kell fizetési határidőként alapul venni.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szolgáltató jogosult a jegybanki alapkamatnak megfelelő
késedelmi kamat felszámítására. Be nem fizetett táncóra esetében Szolgáltató az órán való részvételt
megtagadhatja.

VI.

Felelősség

Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített feladatok elvégzése során a tőle elvárható legnagyobb
gondossággal jár el. A Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a
lehető legjobb tudása és tapasztalata alapján, az általa ismert legfejlettebb módszertant és technikát
alkalmazva végzi el.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tánc, mint minden mozgásfajta sérülés veszélyét hordozza
magában a legnagyobb gondosság mellett is. Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató instrukcióinak
be nem tartásából eredő, vagy véletlen balesetből adódó személyi sérülésért Szolgáltatót semmiféle
felelősség nem terheli.
Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató nem pedagógus, így a gyermekek
táncoktatását vállalja, nevelését nem. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Résztvevő gyermekek
fegyelmezetlenségéből adódóan saját maguknak, vagy egymásnak okozott sérülésekért Szolgáltatót
semmiféle felelősség nem terheli.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a személyes órák jellemzően a Szolgáltató által bérelt
tánctermekben valósulnak meg. Megrendelő kijelenti, hogy táncteremben, a felszerelésben,
Szolgáltató eszközeiben, vagy más Résztvevők eszközeiben történő véletlen, vagy szándékos
károkozásért teljes kártérítési felelősséget vállal.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a táncórákra értéket csak saját felelősségre hozhatnak a
Résztvevők, azt a táncóra helyszínén tudják elhelyezni. A Résztvevők által a táncórákra hozott
értéktárgyakért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.
Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a jelen szerződés, vagy egyéb szerződés
félreértelmezéséért, a weblapon, facebook oldalon, vagy más egyéb módon megjelentetett szövegek
elírásáért, félrenyomtatásáért, az informatikai eszközök használatából eredő károkért (vírus, hackelés),
a szofverhibákból, rendszerhibákból eredő károkért.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy általa Szolgáltatónak rendelkezésére bocsátott táncos anyagokért
(fénykép és videó felvételek), melyen Résztvevő, vagy Megrendelő szerepel, Megrendelő vállalja a
felelősséget, bármely harmadik félnek követelése csak Megrendelő felé lehet. Megrendelő tudomásul
veszi, hogy a táncórákon készített bármely felvétel felett Szolgáltató rendelkezik, azt Szolgáltató
engedélye nélkül nem másolhatja, nem teheti közzé és nem használhatja fel.

VII.

Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF-ben, valamint Szolgáltató és Megrendelő által egyhangúan elfogadott egyedi szolgáltatási
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogrend, a PTK ide vonatkozó rendelkezései az
irányadók. Jelen ÁSZF tartalma külön értesítés nélkül változhat.
Jelen ÁSZF érvényességének kezdete: 2020. 09. 15.

