Kódvetők Digitális Oktatási Műhely
2017-2018. évi tanév Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF)
Jelen dokumentumban, a szerződő felek egyrészről a Kódvetők Digitális Oktatási
Műhely (Absoldus Szolgáltató Kft., Cg. 1909515005, adószáma: 10588635-2-19,
bankszámlaszáma: Sopron Bank Zrt., 17600066-00560054-00200004, továbbiakban:
Kódvetők Iskola), ahová a szolgáltatást igénybevevő jelentkezik, másrészről a
szolgáltatást igénybe vevő gyermek szülője/gondviselője (továbbiakban: Szülő).
1. Bevezetés
A Kódvetők Iskola informatikai ismereteket, programozást, robotikai ismereteket oktat,
ennek érdekében programozó kurzusokat szervez különböző helyszíneken.
A Kódvetők Iskola kurzusainak időpontja, időtartama, programja, a nyújtott
szolgáltatások és a részvételi díj illetve minden releváns információ a
www.kodvetok.com honlapon kerülnek publikálásra.
A kurzusokat a Kódvetők Digitális Műhely szervezi az adott helyszínnek és a helyi
sajátosságoknak a figyelembe vételével, azonban a nyújtott szolgáltatás, azaz az
oktatás tartalma, módszere, tanmenete és minősége minden iskolában azonosak.
A Kódvetők Iskola helyszínei, azok elérhetőségei a www.kodvetok.com honlapon
kerülnek feltüntetésre.
2. Jelentkezés
a) A kurzusra történő jelentkezést a Szülő írásba a jelentkezési lap
nyomtatványon vagy a www.kodvetok.com oldalon a kiválasztott Kódvető
Iskola elektronikus jelentkezési adatlapjának (elektronikus feldolgozású űrlap)
kitöltésével és elküldésével teheti meg, ahol az elektronikus úton való
továbbítás egyben jelen dokumentum (ÁSZF) elfogadását is jelenti.
b) Ha a jelentkezés elektronikus módon történt, akkor a jelentkezés elektronikus
beérkezéséről a Kódvetők Iskola elektronikus levél (e-mail) útján
visszaigazolást küld az adatlapon bekért elektronikus levélcímre. A jelentkezés
végső elfogadását a kurzus megkezdése előtt legalább 3 nappal, elektronikus
levél útján megküldött részletes visszaigazoló e-mail tartalmazza. A
jelentkezéseket a Kódvetők Iskola a beérkezések sorrendjében értékeli. A
kurzus kezdési időpontja után csatlakozók esetében a jelentkezés
elfogadásáról a Kódvetők Iskola a lehető legrövidebb időn belül döntést hoz és
a döntésről haladéktalanul e-mailben tájékoztatja a jelentkezőt.

c) A Kódvetők Iskola a diákok részére a kurzusok elvégzett moduljai alapján
Elismerő Oklevelet állít ki, melyet a kurzus utolsó óráján kap meg a diák. Az
Elismerő Oklevélben szereplő elvégzett modul alapján lehet jelentkezni a
következő iskolai tanévre.
3. Díjfizetés, számla kiállítás
a) A tanév teljes díja havi 12.000 Ft-os részletekben fizetendő. A havi részletek
összege azonos, függetlenül az adott hónapra eső óraszámtól (ilyenek:
hagyományos iskolai szünet, vagy államilag elismert ünnepnap).
Kivételt képezhet ez alól a tanév kezdő, vagy záró részlete.
b) A Kódvetők Iskola a kurzusra történő jelentkezés elfogadását tartalmazó
visszaigazolásban tájékoztatja a Szülőt a kurzus díjának havi ütemezéséről, a
kezdő vagy záró részlet eltérő ellentételezési végösszegéről, illetve a diákot
megillető kedvezményről.
c) A kurzus megállapított díjáról a Kódvetők Iskola minden hónap első napján a
diák nevére szóló elektronikus számlát küld a Szülő által a jelentkezési
adatlapon megadott e-mail címre, amelyet 8 napon belül banki átutalással vagy
a bankszámlára történő befizetéssel kell teljesíteni a Szülőnek.
d) A Szülő megértette és elfogadja, hogy a kurzus díjának azonosítása érdekében
minden utalásnál a közlemény rovatban – az azonosítás érdekében kötelezően fel kell tüntetnie a vonatkozó számla sorszámát vagy a diák nevét.
Amennyiben ez nem történik meg, úgy a jelentkező beazonosítása nem
lehetséges. Ebben az esetben a Kódvető Iskola telefonon vagy elektronikus
úton legalább kétszer megpróbálja azonosítani a befizetést, amennyiben ez
nem jár sikerrel a jogviszony megszűnik.
e) A kurzus havi díját – hiánytalanul - abban az esetben is meg kell fizetni, ha a
diák a tanítási órákról egészben vagy részben hiányzik (ilyen lehet a
megbetegedés), ennek oka, hogy a hiányzás esetére a Kódvetők Iskola a
tananyag pótlására megfelelő időt kell, hogy biztosítson, melynek mikéntjéről,
minden esetben a Kódvetők Iskola vezetője vagy a megbízott koordinátora
egyeztet a Szülővel. A pótlások lehetőségéről a jelentkezés elfogadását
tartalmazó visszaigazoló e-mailben ad tájékoztatást a Kódvetők Iskola.
4. Részvételi rend
a) A Szülő köteles a Kódvetők Iskola vezetőjét vagy koordinátorát írásban

tájékoztatni a diák egészségügyi állapotával vagy egyéb, az oktatást,
csoportmunkát befolyásoló az általánostól és megszokottól eltérő problémáival
kapcsolatban. A tájékoztatás elmaradása esetén a Kódvetők Iskola
felelősséget nem vállal az abból eredő problémákért, illetve fel is bonthatja a
szerződést.
b) A Kódvetők Iskola kijelenti, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az
egészségügyi okok miatt hátrányos helyzetű gyermekek is igénybe tudják venni
szolgáltatásait.

5. Oktatási rend
a) A Szülő a gyermeket a kurzus tanítási óráinak időtartama alatt a Kódvetők
Iskola felügyeletére bízza. A gyermekkel az iskola vezetője, koordinátora vagy
az oktató az első órán megismerteti a Kódvetők Iskola Házirendjét
(továbbiakban: Házirend), melyet a gyermeknek köteles betartania.
b) A kurzus órájáról (illetve annak végeztével) a gyermeket kizárólag a Szülő
viheti el, ettől eltérő esetben a Szülőnek a Jelentkezési Adatlapon nyilatkozni
szükséges a Kódvetők Iskola felé arról, hogy név (beazonosítható adatok, pl.:
személyigazolvány szám) szerint ki viheti el a gyermeket az iskolából.
c) A Kódvetők Iskola helyszínein értékes tárgyak (készpénz, ékszer, drága
elektronikus berendezés) gondos megőrzésére nincs lehetőség, így azok
biztonságáért a Kódvetők Iskola felelősséget vállalni nem képes és nem tud.
6. Károkozás
a) A Szülő köteles a gyermeke által a kurzus ideje alatt okozott akaratlagos kárt
megtéríteni. A károkozásról jegyzőkönyv felvétel történik. A kár eredeti
állapotban történő helyreállításának becsült költségét a jegyzőkönyv
átvételével egyidejűleg, a károkozás helyszínén kell megtéríteni.
b) Felmondás
a) A Szülő jogosult véglegesen lemondani a jelentkezést a lemondás időpontja
után következő hónapra. A lemondás időpontjában az adott megkezdett hónap
befizetett díja a Kódvetők Iskolát illeti. A Kódvetők Iskola különösen méltányos
esetben ettől eltekinthet.
b) Ha az adott kurzus bármely okból nem kerül elindításra, a Kódvetők Iskola a
befizetett díjat – banki átutalás útján - hiánytalanul visszatéríti.
c) A Kódvetők Iskola fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezést indokolt
esetben, különösen a Házirend súlyos megsértése vagy szándékos károkozás
esetén visszamondja. Az adott megkezdett hónap befizetett díja a Kódvetők
Iskolát illeti.
c) Adatvédelem

a) A kurzus ideje alatt a diákokról készült képek és videók a Kódvetők Iskola
tulajdonát képezik, azokat kizárólag saját célú kommunikációban használja fel.
A Szülő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a kurzus időtartama alatt olyan
fénykép, csoportkép vagy videó készüljön, amelyen gyermeke is szerepel. A
Szülő előzetesen, írásban kérheti a gyermekéről készített képek fel nem
használását.
b) A Kódvetők Iskola a tevékenysége során, a felhasználókról gyűjtött tárolt
adatokat az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési,
adminisztrációs, számlázási, valamint saját egyéb marketingcéljaira használja
fel. A Szülő tudomásul veszi, hogy ezen adatszolgáltatással egyidejűleg
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Kódvetők Iskola
nyilvántartsa és kezelje.
A Szülő ezúton nyilatkozik, hogy az általa kitöltött Jelentkezési Adatlapon megadott
adatok a valóságnak megfelelnek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette
és elfogadja.
A Kódvetők Iskola a változtatás jogát fenntartja, arról tájékoztatást közöl a
www.kodvetok.com honlapján.
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