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Regisztráció és fizetési feltételek 

 

1. A tábor heti díja tartalmazza a kiválasztott hétre a szállás, teljes ellátás, programok és 
felügyelet árát a táborba lépéstől a tábor elhagyásáig.  

 

2. A feltüntetett díj nem tartalmazza a táborba- és a hazautazás árát és a gyermekek 
ruháinak mosatási díját amennyiben erre szükség van. 

 

3. Szóbeli jelentkezéseket nem tudunk elfogadni. A jelentkezés a regisztrációhoz 
szükséges dokumentumok kitöltésével és aláírásával, valamint a regisztrációs díj 
(foglaló) megküldésével válik érvényessé. 

 

4. Amennyiben a tábor bármely oknál fogva nem kerülne megrendezésre, a foglalót 
teljes egészében visszatérítjük. 

 

5. Visszalépés esetén a  foglalót teljes egészében visszatérítjük, ha a visszalépő gyermek 
helyett egy másik táborozót tudunk a helyére állítani:  

 

- amennyiben a regisztrált gyermek helyére a befizetők közreműködésével másik 
gyermek jelentkezik,  
- vagy a teljes létszám elérése után a visszalépő helyére a várólistáról valakit a 
helyébe állíthatunk.  

 

A foglaló visszafizetése más, rendkívüli esetekben a felek megegyezésével lehetséges, 
de a táborra nézve nem kötelező. 

 

6. A tábor teljes díjának kifizetése a táborba érkezéskor esedékes. A befizetés 
megtörténhet előzetesen banki átutalással, ekkor a befizetésről szóló igazolást 
kérjük, hozza magával. Beköltözéskor készpénzes fizetés is lehetséges.  

 

A befizetést nyugtával igazoljuk. Számlát külön kérésre a tábor elhagyásakor tudunk 
biztosítani. 

 

7. A foglaló összege turnusonként változó és az igénybe vett kedvezmények is 
befolyásolják. A jelentkezést követően e-mailben értesítjük a jelentkezőket a 
befizetendő összegről, amely átlagosan a tábor teljes díjának megközelítőleg a 30%-a. 

 

A fizetésről és egyéb tudnivalókról a jelentkezést követően további részleteket 
küldünk egy információs csomagban. 
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8. A korábban távozók és a késve érkezők számára sajnos nincs lehetőség a tábor 
rendes árának csökkentésére, vagy a befizetett összeg visszatérítésére. Amennyiben 
a kifizetett hét más napjaira másik gyermek érkezik a fizetők közreműködésével 
(testvér, barát, stb.), a másik gyermek “lelakhatja” a befizetett összeget.  
 
 

 Kérjük, amennyiben kérdése van, forduljon hozzánk      

            bizalommal az angolnyelvutabor@gmail.com e-mail címen, vagy a 06 30 381 0820-as  

            telefonszámon. 
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