A Teamwork2022 Program részvételi szabályzata (Általános szerződési feltételek)

Kedves Jelentkező!
Kérem Önt, hogy a Teamwork2022 Program jelen részvételi szabályzatát (Általános szerződési
feltételek, a továbbiakban: ÁSZF), valamint az alábbi linken található Adatkezelési tájékoztatót
figyelmesen olvassa el:
https://www.teamwork2022.hu/wp-content/uploads/2021/12/2022-teamwork-adatkezelésitájékoztató.pdf
Jelen részvételi feltételek érvényesek Event Csoport Kft. (székhely: 1082 Budapest, Corvin
sétány 2. B. ép. 3. em. 3., cégjegyzékszám: 01-09-185371, adószám: 24842462-2-42, a
továbbiakban: Szervező) által fenntartott teamwork2022.hu honlapon meghirdetett, a
Szervező által szervezett valamennyi programra.
A Teamwork2022 - A csapatok éve és országos versenye
A Teamwork2022 hagyomány-teremtő, innovatív, szakmai országos csapatépítő verseny.
Az egymással való törődés, az összetartás és az összetartozás, a küzdeni tudás és a
döntéshozatalra való képesség szerves részei a hatékony és elkötelezett csapatmunkának. Az
Event Csoport Kft. összeszokott csapata húsz éve foglalkozik ezen értékek és célok mentén,
szervezeti dinamikát erősítő belső rendezvényekkel, workshopokkal, csapatépítő tréningekkel.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy legújabb versenykoncepciónkkal egyedülálló
rendezvénytípust honosítsunk meg a hazai képzés-fejlesztési piacon.
Ezért szervezzük meg 2022.április 22-24. között 40+ vállalat részvételével zajló, önreflexív
csapatépítő fejlesztésünket és versenyünket, a Teamwork2022 programot, a négycsillagos,
siófoki Hotel Azúr szállodában.
Az esemény arca és egyben szakmai hitelesítője a menedzsment világának egy nemzetközi hírű,
jeles amerikai képviselője, Jon Gordon, aki először látogat Magyarországra, mert hisz a
koncepciónkban és képviselni szeretné annak gondolatiságát.
Jon Gordon, a vezetés, a szervezeti kultúra és az együttműködés témáinak elismert szakértője
és szerzője, valamint a világ TOP50 kiemelt előadóit 2019-ben összesítő lista 11. helyezettje okkal. Számtalan leadership konferencián szólal fel, ahol a Fortune 500 cégeknél szerzett
tapasztalatait és az általa írt 20 könyv eredményeit osztja meg vállalati hallgatóságával. Ezt
tovább erősíti az amerikai sajtóban (The Today Show, CNN, CNBC, Forbes Magazine) nyomon
követhető folyamatos jelenléte is.
A program célja és az Event Csoport Kft. csapatának küldetése, hogy sokoldalú és hatékony
eszközöket és módszertanokat bevetve, a résztvevőket maximálisan bevonva abban támogassuk
a csapatokat, hogy saját szervezeti környezetükre szabottan ők fedezzék fel, miként érdemes
kezelniük a változást, a kihívásokat, sőt a sokszor váratlan, komfort zónán kívül eső
lehetőségeket.

A Teamwork2022 Program felépítése
A résztvevő vállalatok háromfős csapatai - egy cég maximum két csapatot nevezhet – vesznek
részt, illetve mérettetnek meg az eseményen, az elismert vállalatvezetőkből álló zsűri
értékelései alapján. A cél, hogy a verseny végére megtaláljuk az év 10 legjobb vállalati csapatát,
akiket szakmai díjjal jutalmazunk. Az egészséges versenyszellemet és gyakorlatias kivitelezést
igénylő feladatokon szervezetfejlesztő trénereink vezetik végig a csapatokat. A jó hangulatú
kikapcsolódás mellett végig fókuszban tartjuk a koncentrációs és prezentációs készséget, a
rugalmasságot, az együttműködési és gyors döntéshozatali készségeket, valamint a stratégiai
szemléletmód erősítését.
Készülünk az előadóink által átadott, elméleti menedzsment és vezetési kérdésekhez
kapcsolódó tudáspróbával, kooperációt és időgazdálkodást igénylő, egyedi titokszobával,
valamint aktivitást, ügyességet és tájékozódási készséget igénylő, különleges szabadtéri
feladatokkal is. A program zárásaként még egy Guinness világrekord felállítására is kísérletet
teszünk, egyedülálló csapatépítés keretében.
Gondolunk a jövő generációjára. Versenyünk során az egyetemek diákjairól sem feledkezünk
meg. Minden gazdasági egyetemen meghirdetjük a programot és az előzetes „házi elődöntőket”
követően négy sikeres egyetemi csapat ingyen megmérettetheti magát a való világban, hiszen
fontosnak tartjuk támogatni a fiatalok kapcsolatépítési lehetőségeit, amellyel hozzájárulhatunk
a jövőjük eredményes építéséhez. Emellett azoknak a hallgatóknak, akik nem jutnak tovább a
házi elődöntőkben, animátori lehetőséget biztosítunk a verseny során.
A Teamwork2022 - A csapatok éve es országos versenye helyszíne és időpontja
Helyszín: Siófok, Hotel Azúr
Időpont: 2022. április 22-23-24. (2 éj)
A részvételi díj: 550 000,-Ft + ÁFA/ fő (3 fős csapat nevezési díja: 1650 000 Ft + Áfa)
A részvételi díj a jelentkezés visszaigazolását követően Díjbekérő alapján előlegként
fizetendő.
A részvételi díj az alábbiakat foglalja magában:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

szállás egy ágyas szobában, teljes ellátás: 2022.04.22-én, azaz az érkezés napján
vacsora; 2022.04.23-án reggeli, ebéd és vacsora; az elutazás napján, azaz 2021.04.22én reggeli és ebéd; 2021.04. 23-án és 2022.04-.24-én korlátlan víz és kávé fogyasztás.
Egyéb fogyasztást, pl. alkoholos italok stb. költségeit a Jelentkező (illetve az őt
foglalkoztató cég/ vállalkozás) viseli.
a versenyen/fejlesztésen való részvétel
Jon Gordon (vendégelőadó) a rendezvényre megjelenő könyve
teljes oktató anyag a napról
kisfilmek és a fotók
igény esetén orvosi ellátás
az összes programon való részvétel
parkolás
idegenforgalmi adó

Szervező a programra 1 ágyas szobákat biztosít (igény esetén 2 ágyas szoba kérhető azzal, hogy
ezt az igényt külön jelezni szükséges a Szervezőnek) az aniko.hajmassy@eventcsoport.hu email címen, a jelentkezés napján.
A helyszínre történő utazás és a hazautazás egyénileg történik.
A Teamwork2022 Programra a jelen weboldalon, azaz a teamwork2022.hu domain név alatt
található weboldalon az "jelentkezés" menüpontban lehet jelentkezni oly módon, hogy a cég/
vállalat képviselője/ kapcsolattartója a jelentkezési lapon megjelölt cégadatok és szükséges
személyes adatok megadását követően elküldi a jelentkezést, melyről a Szervező 2 munkanapon
belül - a jelentkezési lapon megadott e-mail címére elektronikus levél útján visszaigazolást
küld. A visszaigazolás tartalmazza a Díjbekérőt. A Díjbekérőn szereplő díjelőleg
kiegyenlítésével a Felek között szerződés jön létre.
A cég/ vállalkozás a részvételi díj befizetésével elismeri, hogy valamennyi részvételi feltételt
megismerte, megértette, és azokat a cégre/ vállalkozásra és annak jelentkezőire nézve
kötelezőnek ismeri el.
A Teamwork2022 Programra egy cég (egy vállalat) legfeljebb 2 (kettő) csapatot nevezhet azzal,
hogy egy csapat 3 (három) főből áll, a csapattagok egy jelentkezési lapon egyidőben kell, hogy
nevezzenek. Ebben az esetben 2 (kettő) jelentkezési lapot szükséges kitölteni. A jelentkezési
lap ennek megfelelően került kialakításra a weboldalon.
A Szervező a rendezvényen vezetők (megkötés, korlátozás nélkül bármilyen vezető beosztású
személy) jelentkezésére számít, illetve olyan munkatársak jelentkezésére is, akik vezetői
kinevezés előtt állnak. A csapatba vállalatonként /cégenként (cégen belül) különböző
részlegekről, osztályokról érkező vezetőkből, vezető-jelöltekből, személyekből állhat, nem
feltétel, hogy a csapatok egy osztályról, részlegről kerüljenek kialakításra.
Szervező felhívja a figyelmet, hogy a cégenként/ vállalatonként nevezhető/nevezett két csapat
eredményei nem adódnak össze, hanem a zsűri külön-külön veszi számításba azokat, tehát egy
cég/vállalat két csapata két külön helyezést ér el.
A program résztvevőjének felelőssége, hogy az adott program kiírásában megadott indulási
időpontban a kiírás szerinti helyszínen megjelenjen. Amennyiben a Jelentkező a programra
időben nem tud megérkezni (és esetlegesen saját felelősségére később sem tud csatlakozni),
úgy a szolgáltatást önhibájából nem tudja igénybe venni, a részvételi díj vagy annak arányos
része a Jelentkező részére nem jár vissza. A késés, illetve a programokon történő részvétel
elmulasztásának következményeiért és az ebből eredő károkért a Szervezőt felelősség, pénzvisszatérítési kötelezettség nem terheli.
Lemondás
2022. március 1. napjáig van lehetőség a jelentkezés lemondására.
A lemondásra módja: a lemondás írásban történhet: a az aniko.hajmassy@eventcsoport.hu
címre küldött, visszaigazolt e-mail útján vagy postai úton az Event Csoport Kft. részére a 1082
Budapest, Corvin sétány 2. B. ép. 3. em. 3. szám alatti székhelycímére küldött postai levélben
is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2022. március 2. napjától kezdődően lemondás esetén az előleg
összege nem téríthető vissza a cég/ vállalkozás részére, az előleg összege ez esetben Szervezőt
bánatpénz jogcímen megilleti.
Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a Jelentkező a részvételi díj befizetését
követően, a kötbérmentes lemondási határidőn túl úgy dönt, hogy a programokon nem vesz
részt, illetve a program(ok) megadott kezdési időpontjánál később csatlakozik a csoporthoz,
vagy amennyiben a megadott befejezési időpontnál korábban távozik, a részvételi díj vagy
annak egy részének visszatérítésére nem jogosult.
A jelentkezés/ nevezés elküldésével és a részvételi díj befizetésével a Jelentkezők vállalják,
hogy a programokon kizárólag saját felelősségükre vesznek részt.
Vis maior
Szerződő felek vis maiornak tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseményeket:
járvány, háború, társadalmi megmozdulások, természeti csapások, melyek a szerződés
teljesítésének lehetetlenülését idézik elő, azaz ilyen esetben a szerződő felek egyikének sem
róható fel az az ok, amely miatt a teljesítés elmarad. Vis major esetén a teljes befizetett összeg
visszajár.
Változtatás/ módosítás a Jelentkező(k) személyében
2022. április 15. napjáig a cég/ vállalat képviselője/ kapcsolattartója jogosult a korábban
megjelölt Jelentkezők személyében történő változtatást bejelenteni Szervező részére. Ezen
időpontot követően a jelentkezők személyében történő változtatást Szervezőnek nem áll
módjában elfogadni, azt a kivételt ide nem értve, amikor cég/ vállalkozás részéről a csapat 3
főre történő kiegészítése pl. a jelentkező személy(ek) betegsége vagy balesete, vagy más
elháríthatatlan és a cég/ vállalkozás részéről előre nem látható külső ok, illetve körülmény miatt
más módon nem volna megoldható.
Dress code: „smart casual”
A programokon az outdoor és titokszoba program is várható, melyre tekintettel kérjük, hogy a
résztvevők hozzanak magukkal ennek megfelelő kényelmes, sportoláshoz alkalmas ruházatot
is.
Felelősség
A programokon minden résztvevő kizárólag a saját felelősségére jogosult részt venni. A
programokkal összefüggő bármilyen egészségügyi károsodásért illetve balesetért, anyagi
kárért, a Szervező felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb körben kizárja,
kártérítésre nem kötelezhető.

