
,t
,@me

Y

l-LÉN6
l ,liíUttzTtTó

Challenge Hunga{y Kft., 1064 Budape§t lzabella u. 78.
Teh 06-1-343-3030, Fax 06-1_343-4203, E-mait info@challenge.hu

Nyilvántart ási szám: U-000305

JELENTKEZÉrI-^P

§isszakiildendő az trodarészére. Kériük NYOMTÁTOTT NAGY BBrÚVBr kitölteni! Másolata visszugazohsn szolgíl.)

pozíctószÁu: GBK180/2016 csopoRTvBzBrő reNÁn NEvE: BERTHA ÁGNEs, LovAssy GIIvrNÁzlull, vEsZpRÉM
A pnocneu uBcNBvBzÉ,sB: Mao PnrcB FoR ScoTLANo! Án* 746.900 FT / 153.900 FT
luurezAs roóroNq* 2016. oKTóBBn23 _ 31. (8 Ner)

ücynÉl TöLTI KI! (rrBnJürc HoGyAz ADAToKAT 
^zuTlLzó 

EsETÉN ezúrLsvÉlLBEN / szellÉl,y rcezor-v,irvy
ADATAI er,er;ÁN, poNTosAN szívnsroo;ENnK MEGADNI!)
laUTAZÓ AD/.TAI, E-mail cím:

Név: Sziiletési hely, idő:

Lakcím (itányl;tő számmal) : Telefonszám:

Úi,evéls"ám./ Személy,r ig. szám: $izátőIagazuíazáskot érvényeset kétjtiLk beími):
CSAK ERVENIYES SZEMBI,Yr ICAZOLVÁNNIYAL YAGY ÚTLEYÉLLEL LEFLEHET UTAZNI, IDEIGLENESSEL NEM!

ALLERGIA Qtáziállat, győgyszer, étel, stb,), betegség,.rendszeres, gyógyszerszedés, étkezési problémák, 9cyÉb íM ÁDATOK KöZLESE
Az ELHELYEZÉS MIATT ELENGEDHETETLENüL SZüKSEGES!A TÁJEKozTATÁs ELMARADÁsÁ_BóL EREDő ESETLEGES
xÁnenr Az IRoDÁT FELELősSÉG NEM TERHELI!):

arönvÉrwBs rÉpvIspt ő (szüt ő, cyÁu) eoeret:

Név: Telefonszám:

Lakcim (árryitőszárnmal), ha nem azonos az utazőéval:.
A tészvételi díiban nem szereplő. KÜLÖN felszámításra kerülő díiak:
Útlemondási (storno) biztosítás: kérem E nem kérem E (CsÁKAz rrőreccnr EGvüITT, AzoN rBrür fizetendő!)
utasbiztosítás: kérem E nemkétem E
(Az iroda abiztositást 4 fentiekben megjelöltek alapján teljesíti. Amennyiben a stoíno biztosítást azngyíélnem kéd, kéíiük, a késóbbiekben
se fizesse be! Aki semmit sem jelöl be, azt az iroda ugy tekinti, hogy egyik szolgáItatást sem veszi igenybe)

A tészvételi díiat fizetem: egy összegben 40% előleggel E egységes havi részletekben tr

Tudomásul veszem, hogy a többszöt módosított 2007 . évi C)O(WI. tv. 1ÁnA-tOrv ény) 206 §_a alapián az íigyfél (megrendelő)
köteles nyilatkozni attól, hogy az utazásszewező által nyúitott szolgáltatást milyen minőségben veszi igénybe. Tudomásul
veszem továbbá, hogy az ÁFA-tOrvény tendelkezései szerint az utazásszervezési szolgáltatást igénybevevő adózó mulasztási
bítsággal súitható, ha az utazásszervezési szolgáltatástól valótlan nyilatkozatot tesz, yagy a nyilatkozattételt elmulasztia.
Kiielentem, hogy a nyilatkozattételhez szükséges nyomtatványt átvettem és vállalom, hogy azt az utazási irodának átadom.

^zUT^Zi\sI 
FELTÉTELEKET, ezÚrLuNIoNDÁSRAvoNATKozÓ EUB 2014-05 BSTJELű BIzToSíTÁsI

FELTÉTELEKFT (megtalálható és letölthető: www.challenge.hu/dokumentumok), A PROGRÁM-FÜZBTBBN SZEREPLŐ
TÁJEKozTATÁsr Bs A cSopoRT Álrel vÁr.esZToTT pRoGRAMoT ELoLyAsTAM ÉS TUDoMÁSuL vETTEM.

ÁIuHtott, mint az utazó töwényes képviselőie, hozzáiőrulok ahhoz, hogy az utazó a fent megielölt utazáson tészt vegyen,
egyben vállalom, hogy az utazás részvételi díiát és a kiilön íelszámításta kerülő díiakat az itodának megrlaetelm.
A ielen ielentkezési lap aláításával meghatalmazom a csopoítvezető tanátt, hogy nevemben és képüseletemben az ltazás
tészletes ptogtamját és pontos tészvételi díiát is tattaltnaző utazási szetződést, illewe annak esetleges módosításait a nevemben
és képviseletemben megkösse és aláltla.
Dátum:

(törvényes képviseló)
'k*xx * ** * ** *xxx 

'< 

*x * ** *** 
'< 

* ** x ** *x **x ******* * * * * **** * *xx* * x* * * * **** *>k**,l< * *** * * ** * * * *,k )k*)k 

'(* 
* * 

'. 
** * * * ***>k* * *)k >k>k ****>k * >k* * * * ** ** * **>k *

IRODATÖLTI KI!

Részvéteü üi: Ft/fŐ, mely tartalmazza a csoport ált^I váIasztott píogíamon felsorolt szolgáltatásokat.
Amennyiben az alapptogram - a csopoítvezető értesítése alapjál - módosításta kerül (pl. muzeumbelépők, további szállások kerii{nek
befoglalásta, vagy módosul az átkelés útvonala, illetőleg a nyehtanfolyam őtaszáma), annak költségeit a csopoítvezető részére fogjuk
írásban letgazoIni,rr'elyet az utasok kötelesek az út indulása elótt megfizetni!
* Stomo biztosítás összege: Ft/fő

Ft/íő+ Utasbiztosítás összege:

Dátum:
Challenge Hungary Kft.

A ielentkezési lap mellékleteivel együtt (utazási és útlemondási feltételek valamint a választott ptogtam) egyben az atazási
szetződés is. Az vtazási szerződésbeír nem szabályozott kétdésekben az atazási szetződéstől szőló 281/2008. (XI. 28.)
kormányrendelet rendelke zései az itányadóak.

LIáítás:
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NYILATKOZALT

visszaktiLldendő az koda tészére.
Ké4ük r.rYOUteTOtt NACY BBtÚVnl kitölteni! Másolata visszatgazolásra szolgál.

Pozicíószám: GBK180/20t6 Az utazás időpontja: 2016. októbet 23 ,3!.

A ptogtam megnevezése: Mad Pdce fot §cotland!

Az utas neve:

Alulfuott tudomásul veszem, hogy a többször
módosított 2007. éá C)O§ru. w. (áíatöwéay) 206 §-a alapján az ijgyíél (megtendelő) köteles nyilatkozni atőI, hogy az

utazásszetvező által ny,ujtott szolgáltatástmilyen minőségben veszi igénybe.
Tudomásul veszem továbbá, hogy az áíatöwény rendelkezései szerint az utazásszervezési szoIgőltatást igénybevevő adőző
mulasztási bírsággal sújtható, ha az utazásszewezési szo|gáltatásról valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a nyilatkozattételt
elmulasztia.

Alulírott kijelentem, hogy a fent megjelölt
utazással kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozom:

E Nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utasként) veszem igenybe vagy
E Adóalanyként saját nevemben és javamta, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe vagy
E Adóalanyként saját nevemben, de más javán (azaz nem utasként) veszem igénybe.

(Adóalanyként történó nl,ilarkozattétel esetén a nyt7atkozattételre való jogosultságot igazolni kell pl. cégkivonattd,, alátási
címpéldánnyal, a jogosulttől szátmaző, legalább teljes bizonftó etejű magánokiratba foglalt meghatalmazással stb.)

Tudomásul veszem, hogy űgy az itoda ptogtamfiizetében megielölt
telies rószvételőliát, illewe a megállapodott tészvételi díiat további 27% }§^terheli!
Nyilatkozattétel hiányában az itoda a megrendelést ,rnem adőalany" minőségben töfténő megrendelésként tar§a
nyilván, és ebben az esetben számlát kizátőlag az utas (a ténylegesen utazó személy) ,rnevéfe" van módunk
kiállítani! }rz adőalanyi minőségben töíténő nyilatkozattételt az első tészlet megfizetéséig áll módunkban elfogadni!

Alulírott kij elentem, hogy számlát E kérek E nem kérek

számlázási adatok:
Név (Cégnév):

Lakóhely (Székhely):

Adószám:

Dátum: /'láfuásl
(ügyfél / törvényes képviselő)

*r.xx*xx***>k*********r(**r.***r<*****r<*******>l.*******r.**r<***r<í<r<r<xxr<r<r<r<r<r<r<r<*x<r<*r<**xxr<x<x*r<r<r<xxxxr<x<*<r<*r<******

IRODA TÖLTI KI!

Az áfatöwény 206. §-a szerinti nylatkozatot átvettem.

Challenge Hungary Kft.

Crrer,LrhlcE HuNGARv KrT., 1064 BupepBsT IZABELLA u. 78.
TEL: 06_1-343-3030, FAx: 06_1-343-4203, E_MAIL: INFo@CI{ALLENGE.HU

Dátum:
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CrrellpNcp HuNceny Krr.
1064 BuoaprsT, IzanELLA urce 78.

Tnl: 06-t-343-3030, Fex 06-7-343-4203
U-000305 ; INpo@cHerrBNcB.Hu

Meo PnrcB FoR ScorreNo!

0. NAP 2016. I0.23.

Rs.gg.l megérkezünk Newcastle-be ós továbbindulunk Skócia fel_é. Először a Da Vinci-kódból is ismett
(ffi keressük fel. Majd ellátogatunk az egész világon egyedülálló §;a|§ik1 ".. ,hb. , ahol a kishajót, amiben űünk, 24
méter magasba emelve emeük át két küönböző szintlnilönbségű csatoma között. Majd §7illiam §7allace legendája nyomán
Stirling, a Felföld kapuja felé vesszük az kányt, ahol megtekintjük a skót történelemben központi szeíepet játsző vát épületét
és a Wallace Monument-et,pazat panotáma mellett. A program végén elfoglaljuk skóciai szállásunkat.

3. NAP 2016.10.26. runÁr,yoK IvyoMÁBAN
Ma délelőtt elsőként a kísértetkastélyként számon taított Öiffi,_r§r;iilffi Üffi m.g.kintése vár ránk, ami a L<trálynő
édesanyjának, a 1_0| éve_s_}otában elhunyt anyal<tráIynőnek családi fészke volt. Majd Dundee-ba utazunk., ahol Scott kapitány
hajőját, a Qigqs#effi (f) tekinthetjük meg, majd Délelőtt a golf hazájába, St. Andrews varosába kirándulunk, ahol
megcsodáljuk a csodálatos kisváros tengeryatgát, a vár és az apátság tomjait, illetve felkereshetjük azt a pubot is, ahol Vilmos
herceg és lQtalin hercegné először találkoztak.Innen indulunk vissza a szállásta.

runÁNpur.Ás e FELFöLDRE

2. NAP

4. NAp

7. NAP
Reggel megérkezünk Amsterdamba, ahol gyalogos vátosnézés vár tánk. Megtekintjük _q...,W!Y paroÉléq'3 dómot, a Hansa-
házakat, a hajőzhatő csatornákat és az azokat összekötő tőbb száz hidat. Délutá"'{Éffifuilt§i#Ó§Ttr) veszünk tészt a
csatornákon, majd szabadprogram következik a városban. Este hazafelé indulunk, az éiszakát a buszon töltiük.

zaló. N.27.
Délelőtt a skót Felfiildte indulunk, Ellátogatunk Atholl grő|ának hófehér szellemkastélyához, u Bi*i (F}-h"z.
Éri"g.ir. a jakobita felkelés utolsó, 1746-os cullodeni cűtáiiának heIysztnét, majd továbbindulunk a Péif"ta íővárosa,
Invern9s*s__f9lé^. Mcgérkezijnk a Loch Ness tőhoz, ahol talán a híres szörnnyel, Nessy-vel is talílkozhahrnk... A tavat
Utqu-Síiit',Tárab_úl,_(N tekintjük meg, mely valaha a Loch Ness legnagyobb erőűtménye volt. Visszaúton a világ egyik
Iegszebb helyén, a Glencoe völgyén keteszül megyünk vis sza a szál|ásra (a Prograrn a7éuslakoknak negfelelően uálto7ha),

5. NAP zarc.la.28. EDINBURGH, A FEKETE VÁROS
Délelótt a skót fővátosba, Edinburyh-baIá ahol városnézésen veszünk tészt St. Giles katedrális, 'Walter

Scott-eínlékmű. Látogatást teszink az , ahol megcsodáljuk többek között a skót kotonázási
ékszereket és a Stone of Scone-t. Ezután a Royal Mile-on sétálhatunlq majd ellátogatunk a W§ky+t ritágóltttustum_Üá
iififfi, ahol a whislrykészítés kulisszatitkait és avtláglegnagyobb whisky-gyűjteményét Utrraq"[JÁ-náp 

"égé" "irr"uindulunkszállásunkra.

6. NAP za6. L0.29. HARRY POTTER LEPTEIN
Reggel kiköltözünk szállásunkról és a napjainkban is lakott illilqlc,t{lj# }, kirándrrl,rnk, *"ly aHatry Potter-írlmek
iskolai és seprűlovaglós jeleneteinek fotgatási színhelye volt. Felfedezhetjük a kastély sövénylabirintusát, csodálatos patkjátis a
hatalmas szökőkutakkal, ahogy a métgező növények pavilonjába is bekukkanthatunk. Délután Newcastle-be, a kikötóhöz
étkezünk és átkelünk Amszterdam feIé. Az éiszakát a HAJó 4 rős xenIN;erBAN töltiük.

2a16.10.30. AMSZTERDAM, Észnr VELENCEJE

,LÉNgE
l DlÁíuT^tírTó

GB Kl 8 0 / 2016, B B Rr He ÁcNns, Loves sy lÁszló Gl vrNÁz IuM, VB sz pnBvt
20t6. oKTóBER}3 -3"l,. (8 Ner)

NEKIVÁGUNK tü UT }LzÁsrvext

8. NAP 2016. N.31. HAZAERKEZES
Folyamatos utazás után a délutáni őúkban étkezünk megVeszptémbe.

Az esti őtákban indulunk Yeszptémből, Az éiszakát az autőbuszon fogjuk tólteni, de útközben 3-4 őránként megállunk
benzinkutak kultuált mos dóinál.

1. NAP zaffi. n.24. KÖLN SZEPSÉGEI, KOMPÁTKELES
Folyamatos utazás után a menetjdő fiiggvényében kb. másfél ótás megállót tartunk Kölnben, ahol egy séta során megtekintjük
a dómot, a városvédő manókat és a 47tlkölniházat. Ezután Hollandia felé vesszük az irányt és Amszterdam kikötőjéből a
kota esti ótákban átkelünk komphaióval Newcastle felé, Ezt az éiszakát a HAJÓN töltiük 4 fős kabinokban,

20rc. n.25. uÉnNöru csoDA És rönrnNBrnna

A p rugra n uá l to <ta tfu j lg,i t íe a n tar! u k.



nBszvBTELI oí1 cserÁol ELHE tynzÉssnl
össznsEN: 1,46.900 Ft 18 éven felüüeknek 153.900 Ft

A tészltételi dli tattalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retur komphajó Amsterdam-Newcastle útvonalon 4 fős
kabinokban ellátás nélkül , 4 éjszaka szállás skót vendéglátó családoknál teljes ellátással (reggeü, csomagolt ebéd, vacsor a) 2-3-4
fő együttes elhelyezésével, idegenvezető költségei.

1.

2.

3.

4.

TOVÁBBI KÖLTSÉCBX:

Jelentkezéskor
március 10-ig

április 10-ig

május 10-ig

június 10-ig

júüus 10_ig

augusztus 1O-ig

szeptember 10-ig

októbet 5-ig

oSsZESEN

Sronxo (ÚrrBuoNoÁst) ntzrosírÁs: 18 éven aluliaknak 2.060 Ft, 18 éven felüüeknek 2.155 Ft

A HAVI ruíszrBTEK BANKI ÁtuerÁsÁHoz sZüKsÉGEs ADAToK
OTP: 1 17 13005-20605346-00000000
Budapest Bank 10100716-61084300_01004001
I(edvezményezett Challenge Hungary Kft
Közlemény: ,,GBK180 /20t6, utas neve: ............r'

LLÉNaÉ
l

-@H^
Y

lÁrNlveró
BELÉPŐDÍJ (Eun / GBP)

általáaos iskolások közéoiskolások felnőttek
Rosslyn Chapel 8,00 11,,00

Falkfuk §7heel 6,00 9,00 10,00

Glamis castle 8,00 11,00

RRS Discovery. Dundee 6,50 10,00

Blait castle 7,00 9,50
Utquhart Castle 6,00 10,00

Edinburqh Castle t2,50 19,00

Whiskey heritaEe. Edinbtush 8,50 15,50

Alnwick castle and Gatdens 13,00 28,00
ö§ Fi]ajíffirííííl

H ajőkázás a csa tornákon 11,50 a,00 19,00

?I::i!ílW.l |!, :

JAVASO LT FLZETÉSI ÜrBuB zÉ3
20 900 Ft * útlemondási biztosítás
18 000 Ft
18 000 Ft
18 000 Ft
18 000 Ft
18 000 Ft
18 000 Ft
18 000 Ft (nagykorúaknak 25.000 Ft)
belépőkvalutában + uta§bizto§ítás
t46 900 Ft + belépők + biztosítások

r 0llrUlrmtó
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CHerrBNcB HuNceny KFT.
1064 BuoepnsT, Iz.e,nELLA urce 78.

TBr: 06-1,-343-3030, Fex: 06-1-343 -4203
U-000305 ; wpo@ crrelrBNcp.rru

SBcírsBc n JELENTKEZÉsI LAp És a NyILATKozAT KITöLTÉsÉrurz

A kfuándulásra jelentkező utasnak egy két oldalas nyomtatványt kell kitöltenie, mellyel jelentkezik az utazásta.

o l(é4tik, hogy mindkét dokumentumot olvashatóan és nyomtatott nagy betűkkel töltse ki!

o A kitöltött dokumentumokat a szülő (gondviselő) ítla a|á, 78. évét betöltött utas esetén az utas is aláíthatja,

o IGriiik, mindkét dokumentumot ítla alá a szütkével jelzett helyen!

o ,{ kitöltött és alilttt dupla oldalas lapot az atazást szewező pedagógusnak kériük leadni a megbeszélt

hatáidőig.

RBSZIBTES INFORMÁCIÓK

Ju,eNrrnzÉsl lep

A jelentkezési lapta ké4iik, hogy az utazáskor érvényes úti okmány számátvezesse fel!

Amennyibefl az vt^srrak alap kitöltésekor nincsen érvényes okmátya, ezt a tészt ké{ük, hagyja üresen! Mihelyst
elkészül az utazáskot érvényes okmány, annak számát az utazást szesrező pedagógusnak vagy az todának
legyen kedves megadni!

Az toda munkatátsa a beérkezett jelentkezési lap alsó tészén találhatő adatokat kitölti. A lapot ezután
munkatársunk lebélyegzí,lefénymásolja és aát!a, majd a másolatot posázza az utazást szen ező pedagógusnak,

a|<t azt átzdja az utasn^k A jelentkezési lap (az utazási feltételekkel,, az űrJemondási feltételekkel, valamint a

váLasztottpíogtanmal együtt) az toda és az utas közötti utazási szeződésnek minősiiü.

2. NyllerrozlT

Á nyilatkozatot törvényt előtás miatt kell minden frzető utasnak kitöltenie. A nyilatkozat kitöltésének
elmandása esetén a NAV azutazőtmulaszási btsággal sújüatja.
Kéíiük, hogy a nyilatkozata az ,,utas neue" tészltez a üák nevét, az ,,alulímít" névhez a sziúJrő fuondviselő) nevét
qabe.
Az á|taános fotgalrni adőrőI sző|ő 2007. évi CXXVII. törvény értelmében, a ílem természetes személy által
{tzetett utazási szolgáItatás árát 27oÁ (huszonhé t százalék) ÁFA tetheü. A tendelkezésnek megfelelően céges
számlát (ogi személy, vagy egyéni vállalkoző) kizátőlagűgy áll módunkban kiadni, hogy a részvéteü díion
felíil az uta§ megfizeti az általános fotgalmi adót is. Néhány esetben (külföldi belépőjegyek, illetve
tepiilőjegy étékesítése) az á|talunk kiállított számIák áltaLános fotgalmi adót nem tattalmaznak

A céges számlát nem igénylő utasok ahárom lehetőség közül azF,LSŐ négyzetet jelöljék be, mert ők nem
adóalanyok, de utasok.

Lz az utas, aki céges számlátkét, a HARMADIK négyzetet jelölje meg, majd adja megavál7alkozás adatait!

1,.

a

a
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CrrerrBNcB HuNceny Krr.
1064 BuoApEsT, Izl\sgl-Llurce 78.
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IxronuÁctór ez úr'l,BvtoNoÁst (sronNo) BlzTosírÁsnór
Mikot lép életbe a biztosítás? A biztosítás az utazást megelőző 45. napon lép életbe, amikot az idegenfotgalmi törvény

szerint visszamondás esetén az koda a beftzetett tészvételi díjból bizonyos összegeket mát levon.

Mennyibe kerül a biztosítás? A biztosítás áta abe|épők, a költőpénz és abiztosítások nélküli részvételi dli1,4o/"-a.

Mennyit fizet a biztosító? A biztosító az utasnak a befizetett összeg 90oÁ-át téíti meg. Ez a biztosítás kockázaú

biztosításnak számit, azaz olyan, mint a CASCO: abbtosítő 10o/o őnrészt - minimum 5.000 Ft-ot - visszatart.

Mikor köthető meg a biztosítás? Az útlemondási biztosítástazfuőlag az űtta való ielentkezéskot köthető meg, Atát az

első részvételi űj-részlettel együtt, az első tészlethez hozzáadva kérjük befizetni. Egy csopottból legalább 5 fő megkötött

biztosítása szükséges.

A később ielentkező utas is megkötheti? Igen, de abiztositás díiát neki is az első részlettel együtt, abiztositÁs árátaz első

részvéte]i űj-tészlethez hozzáadva kell befizetnie.

Kötelező megkötni? Nem, az útlemondási biztosítást nem kötelező megkötni.

Mire van szükség. ha életbe kell léptetni? A biztosító hivatalos igazolást kér a visszamondás okától friggően orvostól,

tendőtségtől, űtzolrtőságtől, munkáltatótól, stb.

Mikor lén életbe?

o ha az ut^s megbetegszik, baleset éivagy elhalá|ozlk
o ha az utasnak olyan közeli hozzátartozóia betegszik meg, szenved balesetet vagy haláLozik el, aki az utas áItal szonl,

ápolásta
o ha az vtas úti okmányait ellopják és azok az utazásig nem pótolhatók
o ha az utas vagy szülője elveszíti a munkahelyét

Melv esetekre nem teried ki a biztosítás?

o folyamatosan fennálló betegségekre,ha az utas állapota akut vagy nem rosszabbodott

o tethességre

. az utas önhibája miatti utazásképtelenségre (pl. alkoholos állapot, drogfogyasztás)

o ha az vtal a fenti okok megléte nélkü egyszerűen meggondolja magát

Hol található bővebb információ?

Az utazási és az útlemonűsi feltételek a www.challenge.hu/dokumentumok honlapon, az utasainknak menűpont alatt
megtalálhatóak és letölüetőek.

Hogyan köthető meg a biztosítás? Az ltoda annak az utasnak köti meg a biztosítást, aki igényét a jelentkezési lapon bejelöü

és a biztosítás űját az első tészlettel együtt bef:ze:i^.

Az utazás lemondása esetén visszaiár az útlemondási biztosítás ára? Nem, a biztosító ezt az összetet nem téÁú vissza,

bát az összec bizonyos esetekben írásos kérvénnyel a biztosítótól visszaigényelhető.
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e A brit fogadó családok kisvátosi hangulatú elővárosokban, békés lakónegyedekben élnek, A
kirándulás u"glr"i napjun ezek a családok szállást, étkezést, fürdőszoba-hasznáúatot és telies

felügyeletetbíztosítanakazott-taftózkodáside jére.

€ ugyanannál a családnal a szerrező pedagógus és a csoport tagalval, közösen készített beosztás úapján

2, 3 vagy 4 utas kap szállást. Azokat a gyerekeket, akik nem beszélnek angolul, célszetű egy angolui

tudó utastárssal egy családhoz beosztani. Utasaink a családtagoktól elkirlönítve, kűön szobában

kapnak szálIást.
€ A diákokat kísérő pedagógusok, az idegenvezető és az autőbuszvezetők küön családoknál kapnak

szá)7ást, ezért a diákoknak önállóan, felnőtt segítsége nélkül kell kommunikálniuk a

családtagokkal, bár amennyiben nem kommunikálnak angolul önállóan, a pedagógussal is lakhatnak,
g A Brit Nemzetközösség terüetén komolyan tiltják és büntetik a tasszizrnws bárme\ fotmáját, ezéfi a

családok bőrczíne, vallása, szárrnazása alapián semmiféle megki,ilönböztetést nem tolerálnak. FŐleg

Londonra és környékérc jellemző az etúku sokszínűség.
€ A brit házak jellemzően kétemeletesek. A fiildszinten talalhatő a nappah, a konyha és az étkező, míg

a fürdőszoba és ahilőszobákaz emeleten vannak.
@ Minden csa]ád biztosít az utasoknak a megfelelő szárrú párnát és paplant, ágyneműhuzatta| és

lepedővel együtt.
€ utasaink a családtőItelies ellátást kapnak reggelit, hideg ebédcsomagot és meleg vacsorát.

€ A megérkezés napiánmár kapnak vacsorát, ahogy atávozáskor reggeüt és ebédcsomagot is.

€ A reggeli abitszokásoknak megfelelően jellemzóen pidtós,lekvár, tej, kakaó, mizlt,kávé,tea.
e A hideg ebédcsomag tartalsn: 2 db szendvics, kis üveges üűtő vagy ásványóz, csokoládé vagy

müzli-szelet, kis zacskó chips és egy gyiimölcs: körte, alma vagy banán.
tr A vacsora meleg egytálétel, melyhez üűtőitalt vagy vlzet adnak, A menü jel7emzően olyan étel, amkőI

a brit családok tudjá\ hogy a kiilföldi gyetekek is megeszik, ezétt tipikusan pizza, sertéssÜt, cskkesiilt,

lasagne, halrudacska kerü a tányéroba rizs-, butgonya- yagy tészta-körettel. Jellemző a desszert is.

e- A brit családok környezettudatosak, ezétt avizpazarlás elkeri.rlése érdekében jellemzően tusolásra van

lehetóség. Javasoljuk, hogy az utasok este fürödjenek. A mosdókagyló az esetek többségében kirlön

hideg- illetve meleg csappal rendelkezik, a kevetőcsapok nem elterjedtek a szígetországban.
q Az autóbusz nem visz házhoz minden egyes utast, hanem egy parkolóban áD, meg. utasainkat innen a

házígazda autóval viszi és hozza minden nap. I(vételt ez a|őI azok a házak képeznek, me\ek

nébány percnyi sétfua taláIhatóak a talilkozőponttól. Az ilyen, közeli házakba beosztott utasok

gyalogosan érik el a buszt, illetve esténként a családot.
e A családoknál dohányozni és kábítószert használni a legszigorúbban tilos!
e A biztonság érdekében a fogadó családok a diákokat nem engedhetik már este ki aÍlLázből, főleg

nem szótakozóhelyekte.
e A családoknál vi-Fi kapcsolat nem mindenhol múködik és nem feltétele a fogadásnak.
€ A nagy-britanniai szabvány szerinti konnektorokból a magyarctszág1, eszközök (telefontöltő,

hajszáútő...) nem működtethetőek, ezért átalaldtőtől gondoskodni kell. Egy ilyen adaptethez

legfetjebb hármas elosztó használhatő, ezétt 2-3 utasonként egy adapterre szúkség van. Hajszántő

kérhető a családoktól,
€ A családnál felmeriilő bárrriféLe problémáról a diákok a csopoít idegenvezetőjét vagy a kísérő tanárt

telefonon azonnalértesíthetik. Munkatársaink a lehető legtövidebb időn belirl segítenek.

Challenge Hungary Kft
1064 Budapest, Izabella utca 78.

info@challenge.hu +3613433030
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Mire vonatkozóan ny it íedezetet a biztosítás?
Ha az iigyfélnek el zmények nélkiil, hirtelen fellép okból (pl. baleset betegség, haláleset, lopás/rablás, munkaviszony
megsz nésellekellmondaniaazuta2ást,akkoraszolgáltató(pl.utazásiiroda,hotel}alemondáseseténabefizetettiisszeg
egyrészétvagyegészétnemíizetivisszaazutasnak,errea.kiitbérre'nyriítfed zetetastoíno-biztosítás.

A biztosítás az utazási díj azon részére nyl]it fedezetet, amely lemondás esetén nem vi szatéríthet {= amely iisszegre
vonatkozóan az utazási zolgáltató lemondási kiiltséget állapít meg, lásd lemondási kiilt ág}.

Pl:
. szálláskiiltség
. nem visszatéríthet felárak (pl. egyágyas felárl
Mire nen ny it fedezetet
.olyanfakultatívprogramokára,amitlemondáskoraszerz désalapjánazutazásszervez visszatérítazutasnak

Mikor ktithet meg a biztosítás?
Az utazási szolgá|tatások íoglalásának napián, az utazási szolgáltatással egy id ben kiithet meg. A torno biztosítás
díját a2 el leggel egyidei leg, azon feliil kell befizetni.

Mi a biáosító szolgáltaíása?

üazá ské ptel e ns é g es eíé n

Ha n lemondani kénysz riil az utazást a íeltételekben meghatározott okok (pl. Váratlan betegség, baleset, haláleset
b ncselekmény, munkaviszony megsz nése, válás} miatt, akkor a birto itó megté.lti az utazási iroda által leszámlázott
kiitbéít a biztosítási íeltételekben íeltlintetett iisszeg mértékéig ós arányában, az iinrés2esedés levonásával.

Útmegszakítás esetén
Ha n megszakítani kényszertil az utazását a feltételekben meghatáíozott okok (pl. kórházi kezelés, kiiz li hozzátartozó
otthoniéletveszélyesállapota}miatt,akkorabiztosítómegté tiamégfelnemhasználtszolgáltatásokat{pl.szállásese-
tén fennmaradó napokat. repiil vagy Vonatjegy esetén a móg fel nem használt jegyek árátl

tigyelem! A storno biztosítás tertileti hatálya nem teried ki azon országok vagy térségek teriiletére, melyek a kockázaüi-
selésels napiánvagyazUtasa2adottországba/teriiletretijrtén'beutazásnapiánaMagyarországKiiliigyminisztóriuma
általnemiavasoltutazásicélországokóstórsógekk zóttszerepelnek{http//konzuliszolgalat.koímany.hu/utazasra-nem-
iavasoIt-tersegek}.

Maxinális biáosított utazási díj íoglalásonként és binosítási eseménrcnként
Ez a limit határozza meg, hogy egy biztosítási esemény (adott személy betegsége, balesete, haláleset stb} esetén a biaosító legfel_
jebb mekkora iisszegig vállal kifizetést fiiggedeniil attól. hogy az adot biztosítási esemény hány személYt és ki'h/ényt érint

Maxinális hiaosított utazási díj biáosítottanként
Ez a limit határozza meg, hogy egy utas esetében legíeljebb mekkoía utazási díira kaithet biztosítás, illetve legfeljebb
mekkora sszeget fizet ki a biztosító tlemondás esetén.

AmennyibenabiztosítástnemateljesUtazási díirak tikmeg(pl.mertazmag8sabb,mintalimit,vagyegyébokból),akkor
a biztosító szolgáltatása a blztosított sszeg és a lemondási k ltség százalékos arányaként határozható meg.

A kedvezményezettet terhel nrészesedés méftéke
Ez az iisszeg (% és minimális iinrész kiiz l a nagyobbik) az, amelyet a biztosíto biztosítási esemény esetén levon a Bizto-
sítottrészér kifizeteft iisszegb l.

Lemondási k ltség
A lemondási kiiltség - más nevén kiitbér vagy bánatpénz - az az ósszeg, amit az utazási szolgáltató lemondás esetén a
biztosítottnak leszámláz, fiiggetleniil a lemondás okától.
A szolgáltató lemondási íeltételeit az Általános Szerz dési Feltételei tartalmazzák. Az utazási szolgáltatók meghatároz-
zák azokat a sávokat, amelyek alapján a lemondási kóltséget megállapítják. A sávok az utazás kezdetéig még hátralév
napokvonatkozásábanhatározzákmegalemondásikiiltséget"minélkaizelebbiaz tindulása,alemondásikiiltségannál
magasa bb,

ÜgyíéI részéról sziikséges iratok az EUB részére:

A díjfizet kiiliin nyilatkozata a kifizetésre vonatkozóan, amennyiben az utazás árának díjfizet ie és a
kárbejelent személye nem azonos

fu utazásképtelen ég okát alátámasztó cíedeti okirat orvosi pana zok - betegség, baleset - esetén
orvosi dokumentáció (orvos által az ellátáskor kiállííott / riigzített szakorvosi lelet, háziorvosi naplóbe-
iegyzés, záróielentés} rablás/lopás esetén rend rségi iegyzókiinyv

egyéb iratok (speciális esetekben, ilyenkor érdemes a biztosítóval egveztetni. hogy az iigyfél már els re

helyes iníormációt kapjon}

.ha felmerlil a lemondási ok, haladéktalanul kérjiik beielenteni a lemondást mind a biztosító {EuB-
Assistance 0-24 h, telefon: +36/1/465-3666}, mind az utazási iroda íelé (kár-enyhítés}

.habizonytalanazi.igyfél,hogyazeseményrekiteried-eabiztosítás, lehet ségvanabiztosítóiigyfélszol-
gálatával egyeztetni (ugyfelszoloalat@eub,hu}, telefon: +36/l/452-3580

A szolgáhatási igény benytiitásához szliksóges nyomtatványok, valamint a beielentéshez szliksége leg-
fontosabb információk megtalálhatók:

a www.eub,hu honlapon, a -l(árbeielentés'címszó alatt

Afentisz vegtá|ékoztatóielleg,atelies tlemondásiíeltótelekmegtalálhatóakésletiilthetóek
a WWW.challenge.hu oldal dokumentumok címszó alatt!Limitek

- a maximális biztosítási tissze0 foOlalásonként és biztosí ási

- ezen beliil a maximális biztosítási ijsszeg utasonkénl

- a vev6tterhel nrészesedés a biztosító által térítend iissze százalékában;

- a vevótteíhel iinrészesedés minimális iisszeoe utasonként:
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Kományrendelet, val amilt az utazási szerzódésekról szóIő 281 / 2008.6L 28.) Komány- tendelet (továbbiakbm R.) rendelkezéseit kell alkalmzni.

tartalma a jelen*ezési lap tartalmától eltét, és az utas z eltérést 10 napon belü nem kifogásolja, a szerzódés a visszaigazolásbm foglalt tartalommal jön létre.

szeaődés tatta]mazzL.

elfogadásától értesíti. Ezen értesítésig az utm ielend<ezését bámikot visszavonhatia, és az utuásí itoda a befizetett elóleget visszafizeti.

kötelezettségek az utuás megkezdéséig a szolgáltarás megtendelójét tethelik.

nyilatkozik, illetve szenódik

tá]ékoztatju Amemfben a szeződés teliesítése során az utasok fuvatozőaa rcpülőgéppel tórténik, úgy e ezolgíltatáen, az allak teliesítése időpontiában a légi fuvatozásra
itáayadó szlbílyok és szeződési fel- tételek az iányadók. Ilyen esetrc az ircda a menetí€nd, az indulási és étkezési időponto\ az útvonal valamint a megielólt légitáreaság
változtatásának a iogát fenntartia. A rpülőutakkal kapcsolatban u utes tudomásul veszi, hogy a légitáBaságok utazási feltételei tz utazísi irdával kötött ltazásí szerődés
feltételeinek réezévé válnalg annak minden tekintetében. Amennyiben iáíattöílés, iáBtmódosítás történik, minden ebből ercdő további költség az utasú terheli $fönösen
,,fapados jfuatok', igen kedvező áru repiilóiegyek esetében).

A ésxételi díi a2 ut^záe meghirdetett prcgramiában szereplő szolgáltatások árát, illetve az utazási irda szerezési költségét és az ÁFA-t íoglalia nagábzn A résxételi dí| a

TERMÉSZETES SZEMÉLY NEM MAGÁNSZEMÉ,L\) MEGRENDELó ESETEN ÁZ IRODA PROGMMFüZETEBEN MEcJ|r öLT TELJES RESZVETELI DíJriT, ILLETVE
A MEGALLAPODOTT RI]SZVETELI DIJAT TOVABBI 27% AFA TERHELI (teties részvételi díj) a módosított és ielenleg hatályos ÁFA-töryény éítelmébenl Az iroda felhívja az utasok
írgyelmét, hogy a ré§zvételi díiban benne nem foglalt díitételek az elózetes tájékoztatásbm közöltekhez képest változhatrrakl

fakultatív ptogamok és a biztosítás díjának kivó- telével a ptogramffizetben megjelölt szolgáltatások íészyétel; dilít tarta|mazza,

lészvételi díjat meg kell fizemi.

nagpal teljesíteni kell,

pontbm megállapíto tt bánat- pénzt az ircda tészére megfizetni,

kamatokkal együtt visszaiár.

lehetősé$ így az ebből számazó költségek az engedméayezőt, illewe az engedményest terhelik!

betartmi. Ezek elmulasztásából illetve megszegeséból eredő többletlröltségek, valmint e uteá§i iíodnál jelentkezó összes kár az utast terheli.

a befizetett összeg teljes egeszében a beíuetések óta eltelt napokra atányosm iáró kmatokkal együtt visszaiár.

következtébm felmerüt lrárát az irodával szembm nem éwényesítheti.

utast elállásáról u utazást megelőző 20 napig étesíteni köteles.

Áz iroda eláüása esetén az uta§ nem követelheti az így felhasznáásán nem kerüt l,izumok díját, tekintettel am, hogy ezek énényességük ideie alatt bámikor felhasználhatók.
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nappal vary a szerz6désben meghatátozott időatamon betü glakorolja Ha az utm nem az alábbi c, 1nntban meghaútozott okok miatt az utazás me2Sezdése előtt 60 napon belü eláll
(emond), illetve hatósági elutasítás (údevél, űzum) miatt nem whet észt e utazáson u alábbi mértélú költségeket kell megfizetnie;

ai C§opoftos tanulmányrrtak esetén:
Irmondás: az utazást megdőző 6&46 napig időszakban: l0% bánapénz fizetendő a telies részvéteü dliat íigyelembe véve.

személy nem vesz részt az utazáson).

b, Áftatában (egyéni utlknál és csak ezállásfoglalásoknát):
. ó0-36 napi& illewe ,16 napig szálláshely igenybevételére iránnrló utazási szerződés esetén: telies tészvételi díi: 10%-át
. 35, illetóleg 45-21 nlplg telies részvételi díi: 507o-át
. 20-15 napig telies észvételi dí|l ó0%-át

' 1,1-8 napig telies Ésaételi díj: 80o/o-át
. 7_,0 napig ille§c ha az utas nm vesz tészt u ltazáson és eg;ráltalán nem ielenti be írisbm ez iránní szándékit indulás előtr teljes részvételi díi: 10(P/o-át,

elállás idópontjától u uttr a vím é§ a §tomó biztosítÁ ellenértékének visszafizetését nem kóvetelheti.

megfizetése mellen történő elállás és ú| megrmdelés esetén van mód. .Lz utazást szetződés ó0 napon túl kéít módosítá8a e8€tén az irda 3.000 Ft/ íő módoeiáai dliat számit íel. Az

beliil van lehetóség

lehetséges, és az ezekből számazó költségek tclies mértékben az utast terhelik!

c, Utas elállásának különös esetei

módosításr Amennyiben az utas határidőbm nem nyilatkozik, úgy az a módosítás tudomásul vételének és elfogdásánal minősü.

iáró kamatoklal egrütt visszaiár, továbbá az utas a felmeólt kárát is követelhet-i.

űiküönbözet megtédtésével

minósü. Elállás esetén z íroda a teljes beíizetett díjat visszaíizeti.

. ha az ltro vagy közeli hozzátartozója megbetegszik (az utx által szonrl ápolásra), elhalílozik, vary baleset éti.

. ha azutas úti okmányait ellopják és azok az utazásig nem pótolhatóali

. Mutas mmkahelyének elvesztése esetén

Minden esetben mnek dokumentálása sziikséges. Útlemondási feltételek a w.challenge.hu honlapon megtalrálhatók és letölthetólr

tekintetében az R és a Ptk átalános szzbályai u irányadők,

szetződés korlá+tozzt

sző|ő 25/1999. (1,12) Kományrendeletben foglaltak is inányadólr

tudja teljesíteni, úgy köteles azokat más megfeleló, hroonló értélú részszolgátatással pótolni,
Amennfben a helyettesíó §zolgáltatást az utas indokoltan nem fogad- ja el, vag mnak teliesítésére az iroda nm képes, az iroda köteles az utast - mmnyiben az uttr eííe
utzás kiinduló helyéte, ngy a célországban található más visszretkezési helyle szálítani saiát költségen, illewe az igenybe vett rész§zo$tatások értékével c§őkkentett
vissza6zemi.
Amennyibm az iroda a szerzódést egyáltalán nm tel|esíti, úg;r az utas kívánsága szetint, vagy a űjat köteles visszaíizeali,vw azutuá§t más alkalomal teljesíteni.
Csoportos tanulmányutak esetén a diákok ldséretét és felügyeletét a Hsérő nevelők köteleeek mandéktalanul ellátni a prcgram egész időtartama alatt.

1,|

i€étyt tart - az
befizetett díiat

l3.

helf szolgáltató a pamszt nm oryo§olta _ u utas az irodát köteles táiékoztami.

iroda a kifogás kézhezvételét követően a pffi§zt kivizsgáli4 és álláspondáról az utast értesíti.

magatartásán verethetó vissza, alii az utazási szerzódésbm válalt szolgáltatás teliesítésével nincs kapcsolatbm, vagy vis maior esetén.
A fenti esetekben - kivéve, ha a nem -, va3y hibás teljesítés az uta§ magatartásán vezethetó vissza - az iroda köteles segítséget n)^iitmi az utasnak.

14. Áz iroda u utuási szerzódés nem teljesítésélről, vagy hibás teliesítéséból eredó károkért való felelósségét a tésaételi űi összegenek kétszeíesében kotlátozza.

igény esetén biztosít utaskísérót
17. Az vtu iltal e utlzás során hamadik személyeknek okozott káfokért ü uta§ közvetlen felelósséggel tartozilr A károkozásról a helyszinen je5rzókönyvet kell felvenni.

kizrfuólagos illetékességet
19. Ilodánk, a működéséhez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásábm z EUB Biztosító Zít -vel kötótt szerzódést, Nyilvántartási számunk: U-000305
20. A programfi,izetben foglaltaltol lzló eltétés jogát kifeiezetten fenntartjuk!



L BEUTAZÁS, ún oruÁJ{Yor
itía$,t állampolgátok érwnyes ritlevéllel, rtgl rij típuzu szemé}yi
igzol rnya! uwhamak Nagy-Brimába. Regi típus @m
kiskOnyv) és ideiglmes sremélyi tgwlv^ny NEN{ alkalmas a
ha'ráátlépesre! Neo mglr álhílpolsÉok a lal,óhellii& szerinti
bdt nagrkiivetségen étdetlódltmek a beuwás feltételeióL

2. UT^Zis
Az itodáok árá1 s@ett csopofto uhk setén & uteás
áhalábm autóbussza! tiirténik- Emek idóm @p _
Drmkeqw) kb. 2+26 a. Á ésaételi dlak a csatomáo tónéoó
átkelés e*tére a Csahgrit igenybereteli diiát laídíwz4 azonbu
igmy ilc§c a felát me86zetésc e etéí a komppal tijmén átkelést
is bDtosítiulc lrcdánk e6,éni uuók, illetre igeiay esetén csoponok
sáníra biztosítia a rcpiilrógeppel tiinén uwást is. Fóleg &pados
tásasáppk jántait aiáaljuL (pL Easy Ja, vrian). Á tpiil6vel laló
uteás idómm kb. 2,5 óa. _{ epiilós uhlí!ál & ueók
kiircle*k fudomá ul rT i a aptilótásasrigok slreciális feltételeit a

iegy megraísfulÁáa és u, w.ás lemoodásán vofutkóró , (^z
en6l szóló ájékozntás íásbm és szóban is elhmgzik)

3. szilÉLYzET
Ircdánk z uuárckhoz (csopononként, min. 35 f , mu, 70 fó)
e . ufukÁffit biztosít (<irÉtel repiilós utak s Nlála, illenc
amlben a c opofi kifEezffim nem ffi á igényt és eaót
írásbal nl,ilatkozik). Cwpmos taíu&Dáírlhk estén a d;ákok
kGétctét és fehigyeletét a kiséó nevel k kiitelesek rrcdékaluul
eMmi z utzás teljes idóm alan.

4. IrÉN,ZNEM
_{ Nagr_Btimnában }roználato péunem a foít Kt ltóPdzkénr
ezt 

^ 
péM kE 1 e uwása vimi áz argol fmt (GBP) icle: {

Á btit pécrendszer a tízes gáruendgem alapul, egr font t00
pemyból áll. lp, 2p, 5p, top, 20p, 50p, dl és f,2 éték L
pen4mélq és 5, l0, 20 és 50 fontos banliegrek mmk
fotgalomban. Skcóbaa foryalomban wak a kót font
ban&ie65 ek is, melynek éréke a angol fonttal mgtgyezó.
Skóciába uuó uruoknak is angol fontot kell uiltmi
líagnrcvígoo
Bmkjegeli és uroási crel:lrek bámilyen memyiségben és
címletben bevihetók u xzÁ4ha. Fontot r"álmi batokbm,
postákorq hotele}:ben és Scr ltó pavilonokbm lehet. (Jtóbbiak
remtkóá repiilóteteken és a le$iibb vátoskiizponóm
megtalálhatóak)
Tobb helyen leheté$s a bokkátgárel tonáró 6zetés, pl. tizletek,
mrizmok énemck stb. Fóleg a dombomyomon N{astercard és
Visa kítqvá}at fogadiák el &zetéskq.

5. ÁJÁNIoTrróLTóPÉMz
_\ kólt peú ai zegének kiszámításához ker|ii}, hogl rrcgiék
65tlembe út, ho , a milde íapi árucikkel e*tén Nagl-
Btitamia áazinwnala m6psabb a ma5rcoáginál. Áz lgénybe
vemi kílánt fakrrlutiv prcgamok díiát pogmonkent megadiulr
Fentiek mian u aiánlor kijltff c c,pofros m líBán}tbk
e*tén kb. -10-60 GBP.

6. PoGGYÁsz_ És B^IrsETBlzTosíTlso( (EUB):
Ircdáík a NÍVÓ típusri kticénlt ajrintia és kOti csoponos .t"k
e*tén két átkategorábara mlrk számától íiiggóen. Ezt
ptogmonként megadjuk.

FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS HASZNOS TUDNÍVALÓK
A NAGY_BRITANNIÁBA UTAZÓK SZÁMÁRA

,\z án& 18 éres korig és betiiltót 18 élcs konól énendóek. Á
bitosító szo$htá airuk pontos meghat&ozá_.a céljából
&deHódj ,n ircdánkban!

7. IDóJÁRíS
Nagl-Btimia meáni éghajlat alat ul,ilható, melyt |ellemó a
borcngós idó|&ás, illete a 5akori, enyhc esólc
,V idóiáás z egik mpól a mí^sikn is sokat változhat, de a nyár
t<ibbnyia meleg 14-30 C-os hóménéldettel a tél pedig h r.ós 1-í
Cos ádaggal E)ég ug u eltétés Skmia és Dél-Ánglia idójátása
k zirn álalában minél délebbte m r"unlq "..il ulryobb z esélye
ana\ hogl meleglen leg,o észiink Mirrél ésa.Labba mgriio|
má salesebb és hriviiebb z idó.
. TAw2| ielleroócn sz,ép, mpfénycs t, Á , án gla|an

elófodulhamk h6vtis, csapadékos idósatok is. Á
kgralószínribb hóm&séklet 6 és ll C kózirft \zí! ám es/6
mpokoo akár 18 - 20 C is lehet.

. Nyáí: Áz idó tt bbnyiíe meleg ám z esték leherek hóv<iselc _\

bgralószín bb hómét*klet 14 és 30 C kiizón rzq de néha 35
c fólé is emelkedhet.

l sz: u id6iáás a amszihoz hmnló, de a hóménéklet
tarbbí},iíe 7 é 14 c kirzirttlehet

r TéL TéIen wuuk a legrtividebb és leghi<legebb mpo\ u
átlagh6métséklet általábm l és 5 C kózóft ingadozilc Ker.s
dtzlommal e sik hó!

8. szüx tijGEsRUHÁz^T
F'i35rclml m, hogl z idóifuás eg,ik mpól a másika is solat
viltozhat, aiánliu\ hogl tObbféle nhát is vigrcn magáral lro5l
étegeren rudio ltózkódni. n{inde keppen vigen uugíml eg5l

releg pulóven, vízálló kabátot és cipót, e sókabátot, rzgr esmy t.

s. ÉTrezÉs
_V uwás éwételi dí|a családotnál tinéoó elhelyezés esetéo telies
eMeís, rely taítdlv2a a ftontirentáJis) regelit, a csomagolt
ebédet, illenr a \ecsoát, ifiírsági száiláson tiirtén6 elhel,vezés

etén ffidíMza a reselit, mohile hom-baa tóíénó elhelyezé
etéoijnellátá ve

_\utóbussal tónénó kiuaás esetén a kiu@á idóffián (1,5

ep) kiikinósen ajáalot nem rcolaadó élelroism csomagol i
Nag-Btiamiában a v 7étéke víz iható, azonbm mirdenhol
vásáolható Flackozot ásqiryryíz, m$ek áa C,5 l) kb. 0,5 - 1

GBP.
_V upás során ígyelembe kell vmi ut, hogr Naglr_Btiunnia a
nag5mól eltéó étkczési kulnirálzl tendelkezik, tolábbá azt is.
ho6r u argol kouyha jellegelerr, ncm sokat adnak a fiszerezésre,
wetik a $rosan elkészithetó ételeket.

10. szÁilisoxi
Itodán& u alábbi szálláshelyeken tófrénó elhetyezé t butositla u
uasok tészére:
. Galfuli chlfu*s 2-3 fó e riitt, kiilin háószobábm (rrndég

vagr grrekszoba) _{g,alc emletes, és beepíten ági is
lehetséges. A család napi 3x ét}ezést és frirdószoba-
hasz*álatot biztosít.

. a,ird svillísok ti5bbágu gobákbm (4-8) tt fiéíó
elhelyezés, fóleg meletes ágakkal Folyosónként található
kózós íiiídó zoba,é \i'c.

. Mol)ih llmc: 2, vag 3 hátós latókcsik (szobánként 2 db
ág iaí), kb. 35 m2 ahptdiilet ek Teljesen felsrealt konyba,
ebédló és uppali (kaodatló és fi) is alálbató bmt,
I,Iálókcsinként rm ffitdószoba" iC_ve! ahaqzówJ,
mosdówl Hálókesi számtól fiigóen 5_7 fó elhelyelsére
alkalms. Diákcrclnc m madhat felnón feliis.el t élkiil
a lakókcsikbm a vezetéke 8áz reszélyc és a patk feltételei
szaiat!

Tm4aajllís: Igényber,éeliik a prcgnmfiizettiakbea oeghidetet
iltóbusrcs uwások cgy részéltél" u odariton mindo esctberr,
illenc a párizsi kitéós uulgrál - a kózlekedési szabályok szigodtása
mian - kirtelezó, mí8 a további esetetben u uuís biaonsága és

kéoyelroexbbé tétele érdekébm iamolt.
Pogmjaint*ál a Hotcl Fomulal szállodalánc
ffiitgálb*iíak kirIsé5it adruk meg, 3 rigro elhelyczés esetére.
Fóbb jclleroói: 3 á5as elhelyeés (1 dupla és egr meletes ágr),
mosdóka5ilóvr!, fi_rel rendelkezik. Toaletek és ahny,ák a
folyorcn ranna\ lrigimihrs fulkék fomáiában.
NélrÁny withotel (fóleg a nagmírcsok kii4loatjailroz kóal
esól Nagr Bdmábm), illetc egres withotele k a nyáti
id sakbo a cgadott áalcrá oaga*bb fuakt aJkelrw, 'tg a
úezitszálá d{a tckintetéb n a vátoztatás iogát fmt.rtiuk
_\ mitszál|ísok díiámk pontos ,ti s2egffil úíak fogla],á akor
adunk pontos tájékozatást! Ámmyibeo a csopotmak magoabb
kategóíiáii witszálása lere igmye, pl. Pmiére Clast, BB,
Ib's Budget, stb., z árkiil nb ret meg retése,el e csoíDfr é zéÉ
ezeket is biaosími fudiulr 2 í s eIhelyczési igény esetén
felárat kell fueoi, mely szálláskatel$dánkéút kb.1.500,- Ftlfóléi.

lL fioM}ÁUNtKÁcIó
Intemet Á legtiibb mirxmbarr, irumettá*á}:bm ulálható rvi-
fi kzpcsolat. Á moble lr(re patkokbar a ecepción n49, z
étermben jellem en vm ingrenes vi-fi kaprcsolat. Csalá<los
szállis e*tén a fogadó csa,ládoknál jelleroóm használbató a család
tÁl"ó.a*

Telefonáás: mrizemokbm, utcákoo lanak kirafriileti
telefoao| melyek fóleg kíít}á\al m kijdrelr Nlotiltelefonok
haználaa lelretséges, díiszabásokról érdeklódienek a saiát
szolgilatóiuknál

12 EI_EKrRoMo iR-AM
.{ sállásokon ma ru szabnínyoak regfeleló csatlakozó NEtr{ áll
rendelkezéve! .\alakíó feltédeniil szii}séges, nélkiile a magro
kéviiiékek oem m ko&retl

t. AJÁNLoTIGYóGY zEREr
Vigriin.k magmkkal kis memyiségben Láz- és fijdalmcsin"píó,
górcrcldó gógszereket, \alamint ra tapaszt. Ezeket u ircda u
umok észére rem biaosítia.
Rendyecsen szedefr g1rógrszeét keriiit, hogl nc felejtw otthon!
Csopmos mukrinwtak e etén kfitiik í kiuwó diákok tónényes
kepriselóit, ho5 a gló3yszeeket (ideérc a rendszeesen adett
glógrszereket is) a kiséró nevelókrek adiák át!

14. csoMAGoLÁs
_{z upás során a saiát csomagiáé* (écéktárgríén) minden uns
ma{F felel
.V autóbuszos umísok esetén a csomg mgengedet sril,va m.
20 kilogm lehet. Á bua felvitt kézipojgyászba helyeáetóek
el a szendv,icmt, tis iiveges italok" váltófuha és z okmányolc

l5. vÁMsz.ABÁLYoK
Eu-ngállambol érkeá um sremélyes használaa (uu aiát
fog5rmztása és ajándékul szá t) 2OO szil cigrcnát, illene
ko ítlan mtmyi*g , sreszesitatt vihet be t onzálPa Á szmélyes
ha*nálat a túózkodís idómától ffigg6en pL 90 l bm, lO l
pálinka bevitelére kclátoza a mmyiségec keriu( hogy nagobb
mmyiség szeszes ibl beviteléaét táiétozodim irodánkbm!
cffipészet e tén akár 7 év b dirsbiintetés i kiszablutó.

16. T|LToTTTERMÉEX
A teliesség igeye relkiil tilrofi az a.Líbti t@éLek E&le iilt
Királyság teriiletérc tdnénó bcirele:
o en8edely néIkiili dogqk (pt hercin, mor 4 kokain,

baóimátok, rmihuím) bevitele mindm esetben lefoglalást és
b nvádi e!áíst ron mga után

o tiíMdófegpeíek (pt rugós kes, pi[aígó-kes, tó4 mindenmpi
használam *ánt kések stb.)

o glerekeket is szerepeltetó samémetlm és obszcén mpgok
(pt ktinyvek, magzinok, CD és DYD lmeek stb)

. ha is vagl kalózkiadásbm megielmt áruk, hmis
n,árkaielzéssel elláton tcméke\ melyek sabadalrut sénmek,
mikor bekeriilnek z Egesiilt lihálysrigfu

l u, EU-l kír,iili államokból számpó hris, rci- és nás áIlati
eredet temékek bt lBl, ka5iló, tqás, méz is), kivérc a
c*cmótápszteket, bébiételeket és megfutírozon állffnokból
számó tméLeket

o éló oadank
További tájékoztatás &dekébgr kédiik, foídulion ircdánkhoz.

17. KoRtr(TozÁsALÁEsóTEMÉrEr
Á teljesség igmye relkiil korlátozon, illetrc e gedélyhez kiitiií e
alábbi temókck Eglesiilt Kicilyság tcrtiletée t céaó beritele:
o lófe ryrek, rcbbaószerek és lószete\ elelmsokLa.l m kiidó

ewkiizók, gázpa.lackok
. élió áIatoknak rendelkeznie kell a btit impor (veszemség)

igrclissal és kótehzó karutmba he\eni óket (z utóbbi alól
}i,éve zokat a Lutl^ákat é @c Lá}rt, @elyek el Ft tfsztrk a
kisállatokukszóló do,élel íásaioak)

o rcszéveztetn állatok éló vás. életrela állapotbm (szóme,
elefántcsort, bór és a belótrik késztilt temékek)

o trizonyos aóvéaye\ és a bel lii& késziil tmékek (pt fit
cwiék, kuarpli, bizonyo vifághagyfuák és mágok)

o ádió adórtvók Gil. CB ádók) melyek haszaílaa z Egyesiilt
Kitá\,sál$an nm enppdélpzett

Tor{bbi tájékozatís étdekében kérjiit fordulion irodánklroz.

t8. }tELYIsAJÁTossÁGor
Na$-Btimifim igen n}o{ hogy a l{a$,torezálpn
oe5zokon kweócsap helyen a fiirdószobábm kiilón csapokból
folyik a hideg és a mleg víz. Fogmosáshoz ezén fumes pohmt
l,imi! Zuhoyfiilke ogr kád miodm cyládi híznál w. Á
családok jelleroóm wanak háziállatokat ftuty4 m ka, papargai,

apL), hiszm a btitek mgl áía édók, állatszeretók. _\ogliribo a
kiizlekedé baloldali, a balkéz-sabály éwéutcs, í5 fokozoc
fr$rclemel kell eliámi tte t6 uló átkeÉ kor!
tr{indenlrol uját sírly, hossz- és távolsrig-ménékegységeket
haszoá.tnak.
Idóeltolódás: 1 óráral m kevesebb, mint N{a5,*omzágon.

19. NuLATxozAT
Femmjuk a jogot *iikség esetén a vállás megvátoátá ás, és a
progm me5.áltozatásáa


