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Megállapodás 
napközis gyermektáboroztatásról 

amely létrejött egyrészről 

az Uzsoki Utcai Kórház 
Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41. 
Adószám: 1S492674-2-42 
Számlaszám: 10023002-00317234-00000000, 
Képviseletre jogosult személy: Dr.Ficzere Andrea fő igazgató 
továbbiakban (Kórház), 

valamint a 

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft 
Székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9. 
Adószám: 23088441-2·42 
Cégjegyzékszám: 01-09-952368 
Képviselerre jogosult személy: Hámori György ügyvezető 
továbbiakban (Sport Kft.) 

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

SZERZŐDÉS 

www.uzsoki.hu 
03056/00112020 

1./ Felek megállapodnak, hogy a Kórház a Sport Kft által szervezett nyári napközis gyermektábor szolgáltatást 
igénybe veszi. 

2./ A táboroztatás időtartama: 2020. június 29. napjától 2021. augusztus 31. napjáig tart, összesen 4 (négy) 
gyermek (6-14 éves korig) részvételével, 5 napos turnuso~ban, összesen 4 azaz négy hét táborozási 
időtartamra. 

3./ A Kórház által fizetendő térítési díj bruttó Í 800 Ft+Áfajfőjnap, zuglói lakos és/vagy iskolába járó gyermekek 
esetén 588 Ft/fő/nap. 
A fizetendő végösszeg a 5. pont szerinti gyermeklétszám függvénye. 

• napi 3X étkezés 
• pedagógus felügyelet díja és annak járulékai 
• sport~, és kézműves prograrnak a tábor területén 
• strandprogram (időjárástól függően) 
• jutalmák, karszalag, sapka 
• belépőjegyek kulturális és szabadidős létesítményekbe 

A térítési díj ba nem tartozik bele Zugló területén belül használandó tömegközlekedési eszközök jegyára. 

4./ A Kórház a 3. pontban meghatározott térítési díjat a Sport Kft 11714006-20462020-00000000 számú 
bankszámlájára a teljesítést követően utólag a számlán szereplő 30 napos fizetési határidőn belül köteles banki 
átutalással megfizetni. 

5./ A tábort igénybe vett gyermekek részvételének időbeli ütemezését a Kórház legkésőbb 2020. június hónap 
17. napjáig jelenti a Sport Kft felé. 



6./ A felek kapcsolattartói: 

A Kórház részéről: 
Kerekes Kata 
+ 36 70 737 62.799 
kerekes.kata@uzsoki.hu 

A Sport Kft részéről: 
Csaniga Andrea 
+36-70-338-32-21 
csaniga.andrea@zugsporthu 

8./ Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére- értékhatártól függő'en -a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve 
a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. · 

9./ Jelen szerződésben ·nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 
Sport Kft hozzájárul, hogy a jelen szerződés a Kórház szerződéstárába feltöltésre kerüljön, továbbá a szerződés 
tartalmi elemei, ideértve a szerződésben szereplő szerződéses partnerekre vonatkozó személyes adatokat is, 
hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz kötötten adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek a 
szerződéstár adatkezelői, adatfeldolgozói, a Kórház arra feljogosított munkatársai. 
Sport Kft. nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: NVTV.) 3.§ (l) 
bekezdés l . pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. A Sport Kft. tudomásul veszi, hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Sport Kft tudomásul veszi, 
hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat esetén, valamint amennyiben a szerződés megkötését követően beállott 
körülmény folytán már nem felel meg a NVTV. 3.§ (l) bekezdés l. pontja szerinti átláthatósági 
követelményeknek a Kórház a szerződést felmondja, vagy attól eláll .. 

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 
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