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
A jelentkezésnél több szervezési/pedagógiai/nyelvi szempontot figyelembe veszünk, ezért fenntartjuk
a jogot arra, hogy egy jelentkezést elutasítsunk vagy más turnust javasoljunk. Ritkán előfordulhat, hogy
egy turnus zárásánál más turnust kell a véglegesített nyelvi csoportok miatt javasolnunk egy
táborozónak. Ebben az esetben a táborozó szabad döntése, hogy azt elfogadja vagy visszalép a
jelentkezéstől. (Az utóbbi statisztikai esélye eléggé minimális: több mint 10 év alatt 4 fő .)
2, NYELVHASZNÁLAT
Az idegennyelvhasználat népszerű hívószava tud lenni a „csak angolul mindent!”. Mi ezt, sok év és sok
táborozó után másként látjuk. Tekintettel arra, hogy a táborozóink vegyes nyelvi előélettel és háttérrel
érkeznek hozzánk (ezért is van a szintfelmérés, amivel csoportokra bontjuk őket), a kizárólagos
idegennyelv-használat egyes táborozóknak remek lehetőséget jelentene, másoknak viszont olyan terhet
és „rémületet”, ami a teljes táborélményét tönkreteheti. Ezért az idegennyelv használata alap és
szigorú elvárás az órákon mindenki saját szintjén, de a szabadidő során azt bátorítjuk, de nem várjuk
el.
3, SZOBÁK KIOSZTÁSA
A táborban 2, 3 és 4 ágyas szobák vannak francia-, emeletes- és egy fős ágyakkal, valamennyi szoba
rendelkezik saját fürdőszobával. A szobák kiosztása nálunk a tábori élet egyik sarkalatos pontja, amihez
számos szempontot figyelembe kell vennünk, ezért a szobák / ágyak kiosztásánál a végső döntés jogát
fenntartjuk. Ha a kérésed arról szól, hogy gipszelt lábbal érkezel és ezért földszinti szoba jó csak neked,
azt örömmel teljesítjük. Ha a barátoddal szeretnél egy szobában lenni, azt is jelezheted, de ennek sok
egyéb, a kérésednél fontosabb szempontokkal is összhangban kell lenni (a mi ötleteink,
fiúszoba/lányszoba kiosztás, életkori megoszlás, régi/új táborozó arány stb.) Amúgy a szobákat úgyis
csak alvásra használjuk… � Kérjük keress minket bizalommal, ha ennek kapcsán kérdésed van!
4, ÉTKEZÉS
A kaja jó és soha senki nem marad éhes, azonban a tábor helyszínéből fakadóan nincs lehetőségünk
egyéni étrendet biztosítani. Az egyetlen megoldás, ha a táborozó előre elkészített/fagyasztott
ételeket hoz magával. Ezeket élelmiszerbiztonsági okokból csak saját maga melegítheti fel a konyha
területén kívül elhelyezett mikrohullámú sütőben. Mivel az erre a célra használható hűtő/fagyasztó
kapacitása korlátozott, ezért egy turnusban csak korlátozott létszámban tudjuk ezt biztosítani.
Táborozó külső helyszínről ételt nem rendelhet be a tábor területére. Amennyiben ez a pont érinti a
jelentkezéseteket, kérjük a jelentkezés beküldése előtt vegyétek fel velünk a kapcsolatot.
5, TANÁROK
Táborainkban olyan állandó (=minimális fluktuáció) összeszokott tanári csapat dolgozik, akiknek a
döntő többsége egész évben együtt tanít idegen nyelvet és/vagy nyelvvizsgáztat. Tehát nem egy
alkalmi csapat foglalkozik a gyermekeddel.
6, 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 1db telefont
vagy okostelefont magukkal a kapcsolattartásra, amelyet szervezők őriznek és a tábor életéhez
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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
arra halaszthatatlan indoka van. A táborozó által hozott telefon beszerzéskori értéke nem haladhatja
meg a 20.000 Ft-ot*, ami kikötést a táborozó törvényes képviselője 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. Az összeghatár esetleges be nem tartása minden afölötti követelést automatikusan
érvénytelenné tesz.

*ennek egyszerű okai: 1, a táborozáshoz felesleges a drága telefon. 2, nem fogunk őrőkkel vigyáztatni 3-10 millió
forintos telefonhalmot.

7, 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 törvényes képviselője teljes mértékig felel.
Amennyiben a károkozás szándékos, úgy annak egyéb következményei is lehetnek (ld hazaküldés).
8, ÉRTÉKTÁRGYAK
A táborban anyagi felelősséget csak és kizárólag a táborozáshoz szükséges személyes tárgyakért
vállalunk. Nem tartoznak ebbe a kategóriába az elektronikus eszközök és a tábori életre alkalmatlan
illetve fölösleges drága ruházat.
9, 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 házirendnek vagy a helyszínen szóban
ismertetett szabályoknak, elvárásoknak illetve általános bevett gyakorlatnak (=józan észnek)
ellentmond.
10, 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 ).
11, 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 szabályoknak, elvárásoknak illetve bármilyen általános bevett gyakorlatnak
rendszeresen és/vagy szándékosan ellent mond.
Automatikus hazaküldés jár abban az esetben, ha a táborozó telefont (illetve bármilyen hang- és/vagy
internet alapú kommunikációra képes eszközt), nem ad le és engedély nélkül használ. Házirend
megsértésének esetében nem térítünk vissza részvételi díjat. 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 tábor szervezői a hazautat
tömegközlekedéssel megszervezze és a táborozót hazaindítsa. Minden ilyen esetben az utazás
megkezdésének pillanatában a tábor felelőssége megszűnik a (volt) táborozó kapcsán. (Nyugi, nem
tábornak álcázott börtön vagyunk: több mint 10 év és 2000 táborozó alatt 4 ilyen eset volt.)

12, MAGÁNSZFÉRA
A szobája mindenkinek a saját birodalma. Oda az ott lakók távollétében csak takarítási vagy
karbantartási céllal léphet be bárki más. A táborozó törvényes képviselője a jelentkezési lap
elküldésével engedélyt ad a tábor szervezői részére a táborozó személyes dolgainak ellenőrzésére
csak és kizárólag arra az esetre, ha jelen szabályzat megszegésének gyanúja áll fenn illetve a
többi táborozó személy- és/vagy vagyonbiztoságának védelmében. Minden ilyen esetben
csak két tanár járhat el együttesen az érintett táborozó jelenlétében.
A tábor során mindenki szabadon készíthet fényképet/videót, amihez a táborozó és annak törvényes
képviselője hozzájárulását adja jelentkezésével. A tábor szervezői az ezekből készült válogatást
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közölhetik digitális csatornáikon vagy nyomtatott formában.
13, RÉSZVÉTELI DÍJ ÉS A JELENTKEZÉS VISSZAMONDÁSA
A táborban a részvételt a maradéktalanul befizetett teljes részvételi díj biztosítja. A f izetési határidő
elmulasztása a részvételi jog elvesztésével jár(hat). Már befizetett összeg visszatérítésére nincs
lehetőség. A tábor megvalósítását megakadályozó hatósági döntés, törvény vagy rendeletből származó
vis maior esetén a befizetett összeg felhasználhatóvá válik adott szezonon belül megnyitott új
időpontokra, őszi- vagy téli táborainkra vagy a 2021-es nyár turnusaira.
14, 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 25.500 Ft helyett 17.000
Ft. Dupla turnusra a férőhelyek száma korlátozott.
15, EGYÜTTES KEDVEZMÉNY
A kedvezmény igénybevételéhez a táborozónak kölcsönösen meg kell adni egymás nevét a
jelentkezési lapon. Az együttes jelentkezéseket kérjük egy időben intézni. Amennyiben az együttes
jelentkezések közül csak egy jelentkezés befizetése valósul meg, úgy a vonatkozó kedvezmény elveszik
és a különbözetet érkezéskor kell megfizetni.
16, PANASZ
Ha személyes, informális beszélgetés keretében úgy gondolod, hogy nem kaptatok megfelelő választ a
problémáitokra, úgy kérjük, hogy írásban tedd meg, tekintettel arra, hogy a helyszíneinken egyidőben
egyszerre nem mindig tartózkodnak a panasz elbírálására jogosult személyek. Minden panaszt jelen
házirend, mint mindkét felet kötelezően kötő szabályrendszer, szellemében ítélünk meg. Minden
panaszt legfeljebb 3 munkanap alatt kivizsgálunk és arra érdemi, írásbeli választ adunk.
17, SZÜLŐI NYILATKOZAT
A nyilatkozat kitöltése a táborozóról kötelező (19/2012 (III. 28.) NEFMI rendelet alapján)
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IGEN!! ÉN ILYEN TÁBORBA SZERETNÉK JELENTKEZNI! � � (Azaz a táborozó és
törvényes képviselője az itt leírt szabályokat és szemléletet táborválasztási
céljaiknak megfelelőnek tartják.)
Ez a lap az „Angol a Hegyekben” tábor teljes házirendjének az utolsó oldala, amely
csak a házirenddel együtt tölthető le, önmagában sehol nem érhető el. Ebből
fakadóan az aláírása és feltöltése a jelentkezés során a teljes dokumentum
elfogadását jelzi.
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