Usudi se misliti
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bilo koje značajne izmjene plana i uvjeta rada HDD će donositi isključivo uz pristanak polaznika. U slučaju
da se polaznik ne slaže sa izmjenama HDD će u potpunosti refundirati sva uplaćena sredstva
svi sudionici Ljetne škole prilikom dolaska na kamp ili prije samog dolaska moraju imati potpisanu dozvolu
zakonskog skrbnika te potpisana pravila ponašanja na kampu. Bez ovih papira nije moguće sudjelovati
na kampu. Svi maloljetni sudionici moraju imati određenog punoljetnu osobu koja će biti odgovorna za
njih tijekom trajanja edukacije. Ovo može biti njihov nastavnik/nastavnica, voditelj kluba, netko od trenera
ili organizatora, jedino je važno da se radi o osobi koja će biti prisutna na kampu tijekom cijelog trajanja
aktivnosti.

svim sudionicima će po uplati sredstava biti omogućeno sudjelovanje u svim programskim aktivnostima
škole, dodijeljeni materijali te će sudjelovanje i uspješni završetak edukacija biti potvrđeni izdavanjem
pripadajućeg certifi kata. Svi sudionici ovog događaja ispunjavanjem prijavnice učlanjuju se u
pridruženo članstvo Hrvatskog debatnog društva te stječu sva prava članova.
sudjelovanje na kampu otvoreno je svim redovnim i pridruženim članovima HDD-a. Sve osobe
koje žele sudjelovati na kampu mogu se učlaniti u pridruženo članstvo HDD-a.
Hrvatsko debatno društvo obavezuje se u potpunosti pridržavati uvjeta opisanih u pozivu na
aktivnost. Ukoliko za neku od navedenih edukacija bude prijavljeno manje od 6 polaznika,
HDD zadržava pravo ukinuti tu edukaciju o čemu će prijavljeni biti unaprijed obaviješteni
i ponuditi će im se pohađanje druge edukacije ili puni povrat sredstava.
u slučaju otkazivanja sudjelovanja zbog više sile HDD se obvezuje za povrat 50% cijene
do dana otkazivanja uplaćenih sredstava uz obavezu dostave potrebne dokazne
dokumentacije od strane uplatitelja. Povrat troškova bit će završen najkasnije do
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K ONTAKTI I PITANJA

Za sve informacije o prijavama slobodno kontaktirajte koordinatoricu kampa
darija.jeger@hdd.hr, 099 404 6525
Za sve informacije o Hrvatskom debatnom društvu kontaktirajte
hdd@hdd.hr ili 091 2317 601
www.hdd.hr

