RÉSZVÉTELI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
ENGLISH UP IN THE HILLS
0, A leglényegesebb pont
A leglényegesebb, hogy mi azért vagyunk, hogy a táborozó jól érezze magát miközben angolt is tanul.
Ha ebben partner a táborozó (órákon aktívan odafigyel, programokon aktívan rekedtre neveti
magát) és eközben nem szeleburdibb/vagányabb, mint az egy átlag tizenévesnek kötelező, akkor
az alábbiak (nagy része) lényegtelen sallang... 
1, Nyelvi szint besorolása, jelentkezés elfogadása
Minden jelentkezés elfogadása a szervezők egyedi döntése, amelynek során, többek között, számos
szervezési/pedagógiai/nyelvi szempontot figyelembe veszünk, ezért fenntartjuk a jogot arra, hogy
egy jelentkezést elutasítsunk vagy más turnust javasoljunk. Ritkán előfordulhat, hogy egy turnus
zárásánal más turnust kell a véglegesített nyelvi csoportok miatt javasolnunk egy jelentkezőnek.
Ebben az esetben a táborozó szabad döntése, hogy azt elfogadja vagy visszalép a jelentkezéstől.
(Az utóbbi statisztikai esélye elég minimális: 1000 táborozó után 2 fő .)

2, Szobák kiosztása
A szobák kiosztásánál mindig figyelembe vesszük a kéréseket (ki kivel legyen együtt, 2 vagy 3 ágyas
szoba) és ez nagyon ritka kivétellel sikerül is. A kiosztásánal azonban számos szempontot figyelembe
kell vennünk, ezért a szobák / ágyak kiosztásánal a végső döntés jogát fenntartjuk.
3, Felesleges kütyük / telefonhasználat
Egy tizenéves elektronikus kütyük között tölti az életét, amiket a szervezők erre a szűk hétre teljesen
feleslegesnek tartanak, mert háttérbe szorítják a többi táborozóval való barátkozást, a programokat
és a csodálatos környezetet. Ezért a táborozók érkezhetnek telefon nélkül vagy hozhatnak magukkal
1db telefont vagy okostelefont magukkal a kapcsolattartásra, amelyet szervezők őriznek és a tábor
életéhez igazítva adják át naponta használatra (ez jellemzően este 6 óra körül fél óra).
Természetesen minden indokolt esetben minden táborozó elérhető és minden táborozó bármikor
telefonálhat, amennyiben az halaszthatatlan és arra indoka van. A táborozó által hozott telefon
beszerzéskori értéke nem haladhatja meg a 20.000 Ft‐ot*, ami kikötést a jelentkező
szülő/gondviselője kifejezetten tudomásul vesz és elfogad a jelentkezés elküldésével. A táborozók
telefonjának értékét a szervezők nem ellenőrzik. Bármilyen vagyoni kár esetén felmerülő esetleges
felelősségi kérdés felső határa értelemszerűen a fenti összeg, szülő/gondviselő által az összeghatár
esetleges be nem tartása minden afölötti követelést automatikusan érvénytelenné tesz.
*ennek egyszerű okai: 1, a táborozáshoz felesleges a drága telefon. 2, a tábor helyszíne, annak jellegéből
fakadóan, alkalmatlan 25‐30 csúcskategóriás telefon őrzésére.

5, Ételallergia / különleges étrendi igény
A szállást és ellátást biztosító vendéglátónk kikötése, hogy a táborozóink részére biztosított
kedvezmény (amely a részvételi díjban érvényesítésre került) nem érvényes speciális étrend esetén
az azzal járó plusz költségek miatt, így a helyszínen fizetendő díjhoz 2.750 Ft adódik hozzá.
5, Rendeltetésszerű használat
Semmi sem tart örökké: a mindennapos használatból eredő károkért (eltörik egy szék/tönkremegy egy
sportszer) senkit semmilyen felelősség nem terhel. Azonban minden szándékos, felelőtlen és/vagy
nem rendeltetésszerű használat okozta kárért a táborozó szülő/gondviselője teljes mértékig felel. A
szándékos károkozásnak egyéb következményei is lehetnek (ld hazaküldés).
6, Értéktárgyak
A táborban anyagi felelősséget csak és kizárólag a táborozáshoz szükséges személyes tárgyakért
vállalunk. A 3. pontban szabályozott tárgyak nem tartoznak ebbe a kategóriába.
7, Felelősség
A tábor felelős vezetője a táborvezető, a felelősség azonban nem terjed ki semmilyen olyan jellegű
személyi sérüléssel és/vagy vagyoni kárral járó balesetre, ami a házirend vagy a helyszínen szóban
ismertetett szabályok, elvárások illetve általános bevett gyakorlatnak (=józan észnek) ellentmond.
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8, Tiltott tárgyak/anyagok
Szigorúan tiltunk mindent, amit tilt a törvény és/vagy a józan ész a résztvevők korosztályának.
Különös tekintettel igaz ez a cigarettára (és annak minden válfajára, beleértve a vízipipát is), alkoholra
és a drogok bármilyen változatára (többnapos zokni megengedett ).
9, Hazaküldés
A tábor szervezői fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a tábor résztvevőjét kizárják abban az
esetben, ha rendszeresen és/vagy szándékosan megsérti a házirendet vagy a helyszínen szóban
ismertetett szabályok, elvárások illetve bármilyen általános bevett gyakorlatnak rendszeresen
és/vagy szándékosan ellent mond.
Ilyen esetekben a részvételi díjat nem térítjük vissza. Hazaküldés esetén a szülő köteles gyermekének
azonnali, de legkésőbb 12 órán belüli hazaszállítását megoldani. 16 évnél idősebb táborozó esetén a
szülő a jelentkezéssel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a táborvezető a a hazautat tömegközlekedéssel
megszervezze és a táborozót hazaindítsa. Minden ilyen esetben az utazás megkezdésének pillanatában
a tábor felelőssége megszűnik a (volt) táborozó kapcsán.
10, Magánszféra
A szobája mindenkinek a saját birodalma. Oda az ott lakókon kívül csak takarítási vagy
karbantartási céllal léphet be bárki más. A tábor szervezői azonban fenntartják maguknak a jogot
arra, hogy indokolt esetben a személyes tárgyakat ellenőrizze. A tábor során mindenki szabadon
készíthet fényképet/videót, amihez minden táborozó hozzájárulását adja jelentkezésével. A tábor
szervezői az ezekből készül válogatást közölhetik digitális csatornáikon vagy nyomtatott formában.
11, Részvételi díj
A táborban a részvételt a maradéktalanul befizetett teljes részvételi díj biztosítja. Fizetési határidő
elmulasztása a részvételi jog elvésztésével jár(hat). Amennyiben egy turnus nem indul (amire még
soha nem volt példa), úgy azt a szervezők legkésőbb 1 héttel a turnus indulása előtt jelzik és a
befizetett összeget visszatérítik.
12, Dupla turnus
Dupla turnus esetén lehet választani, hogy a két turnus között a táborozó hazamegy vagy velünk
marad (mi ezt javasoljuk). A hétvége díja programokkal és teljes ellátással 17.000 Ft. Dupla
turnusra a férőhelyek száma korlátozott.
13, Együttes kedvezmény
A 2 és 3 főre vonatkozó árak per fő és egyszerre történő jelentkezés esetén érvényesek. A
kedvezmény igénybevételéhez a jelentkezőnek kölcsönösen meg kell adni egymás nevét a
jelentkezési lapon. Az együttes jelentkezéseket kérjük egy időben intézni.
14, Visszamondás
Mivel a visszamondások anyagi veszteséget illetve kockázatot jelentenek, ezért a z o k elfogadása a
részvételi díj jelentős megemelkedésével járna (amit nem szeretnénk). Ezért már befizetett
részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni. Visszamondásnak minősül minden szándék, amely
a részvételi díj megfizetése után történik, határidőtől függetlenül. Természetesen azon vagyunk,
hogy minden méltányolható helyzetet megoldjunk, ezért, ha másik turnus megfelelő, úgy a
jelentkezőt áttesszük arra a hétre. Ez szervezői döntés, nyelvi szint és üres helyek függvénye és nem
garantáltak. A szervezők döntése végleges és nem vitatható.
15, Panasz
A tábor kapcsán bármilyen panaszt csak írásban áll módunkban elfogadni tekintettel arra, hogy a
helyszíneinken egyidőben nem tartózkodnak a panasz elbírálására jogosult személyek. Minden
panaszt jelen házirend, mint mindkét felet kötelezően kötő szabályrendszer, szellemében ítélünk
meg. Minden panaszt legfeljebb 3 munknap alatt kivizsgálunk és arra érdemi választ adunk.
16, Szülői nyilatkozat
A nyilatkozat kitöltése a táborozóról kötelező (19/2012 (III. 28.) NEFMI rendelet alapján)
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