Általános vállalási feltételek:
CHEFPARADE szülinapi buli
Érvényes: 2022. január 1-től
Please scroll down for English version!

1. Szolgáltató adatai
A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Chefparade Főzőiskola (a továbbiakban: Szolgáltató) főzős gyerekzsúr
programra történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a főzőiskola szolgáltatásaira vonatkozó szerződési
feltételeket, adatkezelgési elveket rögzítse.
A Szolgáltató adatai
Cégnév: Chefparade Kft.
Székhely: 1094 Budapest Páva u 13.
Adószám: 12977873-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-712916/3
Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: gyerekzsur@chefparade.hu
A Szolgáltató üzletei:
Cím: 1094 Budapest, Páva utca 13. (Passzázs/belső udvar)
Telefon: 30/299-3012
Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 27.
Telefon: 30/299-3012

2. Foglalás
Érdeklődés, időpont egyeztetés telefonon (06302993012) vagy foglalás az alábbi linken:
https://gyerekzsur.chefparade.hu/hu/home
További módosítás és lemondás e-mailen: gyerekzsur@chefparade.hu

3. Ajánlat
A https://gyerekzsur.chefparade.hu/hu/home megadott honlapon és annak űrlapján megadott adatokon keresztüli
megkeresésre ajánlatot adunk, melynek írásbeli elfogadása / visszaigazolása minősül megrendelésnek.

4. Árak
Bruttó ár 9.990 Ft / fő. Minimum fizetendő létszám 12 fő (azaz 119.880 Ft), ennél kevesebb gyermek esetén a minimum
12 fős ár fizetendő.
Az ár tartalmazza:

2 választható fogás elkészítése

2,5 óra foglalkozás

Chefparade kiskötény használat a rendezvény ideje alatt

korlátlan limonádé és szörp fogyasztás

feldíszített konyha, alap dekoráció

Chefparade meglepetés ajándék az ünnepeltnek

5. Extrák és egyebek





Chefparade fakanál – 290 Ft / db
Chefparade bögre – 990 Ft/db
Hímzett Chefparade gyermek kötény – 3.990 Ft
Chefparade gyermek szakácskönyv –3.990 Ft

6. Helyszín (max. 20 fő)



Chefparade Főzőiskola - 1023 Budapest, Bécsi út 27. emeleti terem
Chefparade Főzőiskola - 1094 Budapest, Páva utca 13.

7. Jelenlévők a zsúron




Gyerekek: min. létszám 12 fő – max. létszám 20
Szakács-animátor (létszámtól és korosztálytól függően 1, vagy 2 animátor)
Max. 2 fő felnőtt maradhat fotózni, segíteni a gyerekeknek, a többi szülőt minden esetben a buli végére várjuk
vissza.

8. Részvételi díj rendezése
Az összeget előzetesen a https://gyerekzsur.chefparade.hu/hu/program/24/details oldalon PayPal és Simple pay fizetési
módokkal fizethető azonnali foglalás esetén vagy a buli előtt minimum 5 munkanappal utalással vagy online
bankkártyával.

9 . Időpont és időtartam
Szombati vagy vasárnapi napokon: délelőtt 10 órai, vagy délután 15 órai kezdettel
Ritkább esetben van lehetőség hétköznap késő délutáni időpontot is kérni.
Program időtartama: 2,5 óra

10. Szülőkre vonatkozó kérések
Kérjük, hogy az ünnepelt és a vendégek is időben érkezzenek: meghívás ideje +-10 perc.
A zsúr a meghívás időpontjához képest 10 perc elteltével kezdődik.
A többi szülőt kérjük, a program végén visszajönni a gyerekekért.
A helyszíneinken nincs lehetőség megvárni a gyerekeket.

11. Életkor
7 éves kortól vállaljuk a zsúr megszervezését 14 éves korig.

12. Szülinapi menü - választási lehetőségek (Választható 1 sós és 1 édes fogás):
https://gyerekzsur.chefparade.hu/hu/all/menus
Cupcake és csoki buli esetén mini szendvics büfével is készülünk a gyerekeknek!

Adattovábbítási Nyilatkozat (Simple Pay fizetés)
Fenti feltételekkel egyetemben a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Chefparade Kft. (1094 Budapest, Páva u. 13.)
adatkezelő által a https://gyerekzsur.chefparade.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra
kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által
továbbított adatok köre az alábbi:

Gyermek neve

Gyermek életkora

Szülő neve

Szülő telefonszáma

Szülő e-mail címe
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, a
következő linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Generic terms and conditions:
CHEFPARADE children birthday party
Valid from: January 2022

1. Data of supplier
Company: Chefparade Kft.
Resident at : 1094 Budapest Páva u 13.
Tax #: 12977873-2-43
Court #: 01-09-712916/3
Selected Court: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Official language: Hungarian
Email: gyerekzsur@chefparade.hu
Locations:
Cím: 1094 Budapest, Páva utca 13. (Passzázs/belső udvar)
Telefon: 30/299-3012
Cím: 1023 Budapest, Bécsi út 27.
Telefon: 30/299-3012

2. Reservation
Arrange an appointment then booking, modification or resignation via website
https://gyerekzsur.chefparade.hu/hu/home or e-mail: gyerekzsur@chefparade.hu or by phone: 06/30/2993012

3. Offer
Accepting the offer at the website or in writing (e-mail) is considered as booking and order of the program.

4. Prices
Gross prices (including VAT) 9.990 HUF for 1 child. Minimum amount to pay is 12 children.
Including:

Preparation of 2 dishes

2,5 hours program

Chefparade aprons for use

Unlimited fruit juices and mineral water, lemonade

Birthday decoration for the kitchen / room

Surprise or the birthday’s girl/boy

5. Extras and other adds-on





Chefparade spatula – 290 HUF
Chefparade mini-mug – 990 HUF
Chefparade mini-apron (embroided) – 3.990 HUF
Chefparade cookbook (gyermek szakácskönyv) –3.990 HUF

6. Locations



Chefparade Cooking School and Event Center - 1023 Budapest, Bécsi út 27.
Chefparade Cooking School - 1094 Budapest, Páva utca 13.

7. Participants at the party




Minimum number of children is 12 – maximum is 20
Number of chef-animators depending on the number of children and ages 1, 2 or 3 people
Parents of the birthday’s child (max. 2 adults) can stay to make photos or help, other children’s parents must
leave

8. Payment
The amount has to be paid via our website using PayPal or Simplepay at least 10 days before the party.

9. Appointment and duration:
Saturdays or Sundays: in the morning at 10 am, or in the afternoon at 3 pm.
Duration is 2,5 hours.

10. Requests concerning for the parents
Please arrive in time: the agreed appointment +/- 10 minutes
The party starts in time or at most 10 minutes after the hour.

11. Age
Our cooking parties are offered from 7 to 14 years of age.

12. Options for the birthday menu (1 savoury and 1 sweet dishes can be chosen):
https://gyerekzsur.chefparade.hu/en/all/menus

Transfering personal data declaration
The customer acknowledges the following personal data stored in the user account of Chefparade Kft. (H-1094 Budapest,
Páva u. 13.) in the user database of https://gyerekzsur.chefparade.hu will be handed over to OTP Mobil Ltd. (1093
Budapest, Közraktár u. 30-32.) and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the
followings:

Child’s name

Child’s age

Parent’s name

Parent’s phone number

Parent’s e-mail address
The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the SimplePay Privacy Policy
can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

