Prestige Tánc és Sportegyesület

Általános szerződési feltételek
A jelen ÁSZF tartalmazza a Prestige Tánc és Sportegyesület

szolgáltatásainak

igénybevételének feltételeit.


Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a
Szolgáltató (Prestige Tánc és Sportegyesület) és az új csatlakozó/ regisztráló között.



Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a
Prestige Tánc és Sportegyesület szolgáltatásait.

Az egyesület adatai:


Név: Prestige Tánc és Sportegyesület



Székhely: 1133 Bp., Dráva u. 5/C, 7/18



Bankszámlaszám: 16200010-10089916



Adószáma: 19100775-1-41



A Pretige TSE honlap címe: www.tancolni-tanulok.hu



email cím: info@prestigedance.hu



telefonszám: 0630/ 489 88 64

Tánc óra


Az egyesülethez csatlakozáshoz és az egyesület tánc szolgáltatásának igénybevételéhez
szükséges az on-line regisztráció, az alábbi linken: https://tancolni-tanulok.hu/szuloiregisztracio/

o Regisztráció után, minden Szülőnek egy saját szülő felülete lesz, ahova itt
tudnak belépni: http://klikk.tancolni-tanulok.hu/szuloi-felulet
o A szülői felületen kell megtenni a beiratkozást a tanfolyamra a „BEÍRATÁS”
menüpont alatt. Itt szükséges kiválasztani, hogy melyik tanfolyamra íratják be
gyermeküket és innen tudják a fizetést is intézni.


Az egyesület szolgáltatásait csak akkor lehet igénybe venni, ha megtörtént a
beiratkozás az on-line felületen és szolgáltatás díja kifizetésre került.
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A regisztráció lépései:
1. Adatok pontos megadása.
2. Összes dokumentum elolvasása és elfogadása.
3. Regisztráció elküldése.
Beiratkozás lépései:
1. A saját szülői felületen, a „Beíratás” menüpont alatt az adatok kitöltése és elküldése.
A szolgáltatást igénybe vevő folyamatos szolgáltatás igénybevételére szerződik a Prestige
Tánc és Sportegyesületnél.
Amikor a Felhasználó beregisztrál a szülői felületen, akkor jön létre a tagsági viszony az
egyesület és a felhasználó között. Regisztráció után automatikusan fog kapni egy tájékoztató
emailt. A szolgáltatás időszaka mindig egy tanévre vonatkozik.
Lehetséges fizetési módok (részleteket lásd a szülői felület, beiratkozás menüpont alatt)
 Lehetőség van ismétlődő bankkártyás, vagy utalásos fizetésre is.
o utalásos (ismétlődő) – minden hónap elején emailben megkapja a Szülő a
díjbekérőt. A díjbekérő sorszámát szükséges a közleménybe írni utaláskor. A
díjbekérő kiállítása után 7 nap lehetséges a fizetés teljesítéséig.
o ismétlődő bankkártyás fizetés esetén - Szükséges megadni a kártya adatokat,
a rendszer elmenti, és minden hónap elején a havi táncdíj automatikusan
levonásra kerül.
o Készpénzes fizetés nincsen.
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Amennyiben a szülő menet közben szeretné a fizetés módját megváltoztatni, akkor az aktuális
hónap végén szükséges lemondani az aktuális bérletet a szülői felületen a bérletek menüpont
alatt. Majd a következő hónap elején szükséges megtenni a beiratkozást ismét a kívánt
tanfolyamra, az utalásos fizetési mód kiválasztásával.

Fizetés ideje:


A rendszerben minden hónap 1-én automatikusan elkészül az aktuális havi díjbekérő.
Ennek fizetése 8 napon belül esedékes.



Szolgáltatást csak akkor vehet igénybe gyermeke, ha a szolgáltatás díja az adott hónapra
ki lett egyenlítve.



Utólagos fizetés nincsen.



A díjbekérő kiegyenlítése után a regisztráció során megadott email címre a számla
elküldésre kerül.

Nem fizetés esetén:
Fizetési felszólítás megy ki központilag sms-ben és emailben, abban az esetben, amikor a
fizetés elmaradt.

A szolgáltatást nem lehet igénybe venni nem fizetés esetén. A szolgáltatás igénybevétele a
díjbekérő kiegyenlítés után, vagy a sikeres bankkártyás kifizetés után engedélyezett.

Havi bérleti díj:
A havi bérleti díj összege fix. Hiányzás esetén nincsen jóváírás.
szolgáltatást ki kell fizetni az adott hónapra.
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Minden tanfolyamnak megvan a saját ára. Minimális eltérés lehetséges (helyszíntől, csoport
tudás szintjétől függően). A regisztráció után, a „Beíratás” menüpont alatt lehetőség van
kiválasztani a bérlet típust.


Heti 1 alkalmas bérlet



Havi bérlet



Fél éves bérlet



Éves bérlet.



Óradíj nincsen

Havi bérlet: 5, vagy annál több edzés esetén egy hónapban, a havi bérletet szükséges megvenni.
Az árakat a szolgáltató egyoldalúan változtathatja, de csak a terembérlei díj emelkedés
mértékével. Ez nem minősül szerződés módosulásnak.
Testvérkedvezmény: Az első gyermek bérleti díja teljes. Utána a 2. 3. és így tovább gyermek
1000 Ft kedvezményt kap.

A Prestige Klubkártyával kedvezményesen lehet megvásárolni különböző egyesületi
szolgáltatásokat. Illetve egyéb kedvezményekre jogosít az egyesületen és egyesületen kívül is.
Vannak tanfolyamok, ahol a bérleti díjra is érvényes a klubkártyás kedvezmény.
A Prestige Klubkártyáról információt a www.prestigeklubkartya.hu oldalon talál.
Szolgáltatás lemondása:
Bármelyik fél felmondhatja a szerződést 11 napos felmondási határidővel.
Nem fizetés esetén az egyesület felmondhatja a szerződést.
A szolgáltatást megrendelő Szülő a szolgáltatást le tudja mondani a saját szülői on-line
felületen, a bérletek menüpont alatt. A felmondás esetén az adott hónap 25-ig a rendszerben
tudja lemondani a szolgáltatást. Így a rendszer nem fogja kiállítani a következő havi
számlát. Hónap közben, megkezdett szolgáltatás már nem mondható le.
Csatlakozni ismételten lehet az Egyesülethez, a már korábban leírt módon.
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Szüneteltetés:
Olyan esetben, amikor bizonyos ideig gyermeke nem tud szolgáltatást igénybe venni, jelezze
felénk az alábbi email címen: info@prestigedance.hu. Illetve az on-line felületen mondja le a
szolgáltatást. Ebben az esetben regisztráljuk, hogy bizonyos ideig nem vesz igénybe nálunk
szolgáltatást. Amikor ismét csatlakozik, kérjük, hogy újra jelezze a fenti email címen
csatlakozási szándékát és az on-line felületen igényelje újra a szolgáltatást.

Betegség esetén – edzés lemondás:
Abban az esetben, ha gyermeke beteg, vagy bármilyen oknál fogva nem tud részt venni az
edzésen, 24 órával az edzés előtt a saját edző email címére kérünk egy írásos értesítést, hogy az
edzésre nem tud eljönni gyermeke.

Versenyzés
Havonta lehetősége van az egyesület táncosainak versenyen és minősítő fellépésen való
részvételre.
A versenyen/ minősítésen való részvétel feltétele, hogy a gyermek az edzéseken rendszeresen
részt veszt, havonta 1-2 alkalomnál többen nem hiányzik és megfelelő teljesítménye.
Az edző hatásköre, hogy melyik tanítványát nevezi be a versenyre/ minősítésre. Abban az
esetben, amikor egy gyermek nem áll készen a versenyzésre, és ez által a csapat jó eredményét
hátráltatja, az edző dönthet úgy, hogy nem nevezi le a gyermeket a versenyre. Majd csak akkor,
amikor már megfelelő a teljesítménye és készen áll a versenyzésre.

Nevezés díj befizetés:
A versenyt megelőző héten, vagy a verseny hetében, minimum 24 órával a verseny előtt
szükséges befizetni a nevezési díjat. Amennyiben, nem történt meg a nevezési díj befizetése, a
gyermek nem indulhat a versenyen/ minősítésen.
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Táborok


Az egyesület tábori szolgáltatásait csak akkor lehet igénybe venni, ha megtörtént a
termék megrendelés az on-line felületen, a részvételi díj kifizetésre került a fizetési
határidőig, valamint a szülői nyilatkozat leadása megtörtént a tábor első napján a
regisztrációs asztalnál

Befizetések:


utalással az egyesület bankszámla számára (a díjbekérő szám az utalás közleményében
feltüntetve)



A táborban csak akkor vehet részt gyermeke, ha a tábor díja előre ki lett egyenlítve.



Utólagos fizetés nincsen.



A díjbekérő kiegyenlítése után a regisztráció során megadott email címre a számla
elküldésre kerül.



A kedvezményesen megrendelt táborok részvételi díját a díjbekérőn feltüntetett
határidőn belül szükséges átutalni. A kedvezményes időszakban megrendelt, de ki nem
fizetett tábort nem tudjuk fenttartani.



Testvérkedvezmény: Az első gyermek részvételi díja teljes. Utána a 2. 3. gyermek és
így tovább -10 % kedvezményt kap.



Több táborba történő jelentkezés esetén, a 2. 3 tábor részvételi díjából -10 %
kedvezményt biztosítunk.

Visszamondással, betegséggel kapcsolatosan:


Amennyiben a táborkezdés előtt 1 hónappal történik a visszamondás: akkor a Prestige
TSE 100 %-ban visszafizeti a befizetett összeget.



Amennyiben, a táborkezdés előtt 2 héttel történik a visszamondás, akkor a Prestige TSE
50%- ban visszafizeti a befizetett összeget.



Ha a táborkezdést megelőző 2 héten belül történik a visszamondás, vagy ha tábor közben
betegszik meg gyermeke, akkor a Prestige TSE már nem tud visszaadni semmit a befizetett
összegből. Ebben az esetben, a többi egyesületi táborban beváltható a befizetett összeg,
vagy a le nem használt napok.
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Fizetés ideje:
A díjbekérőn feltüntetett időpontig.

Szolgáltatás értékelése minden hónapban:
A szülőnek lehetősége van a szolgáltatás minőségét havonta értékelni on-line felületen.
Ezzel hozzá tud járulni az egyesület minőségi szolgáltatásainak fenntartásához és javításához.

Budapest, 2019. 09. 01.
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