
 

 

 

Általános feltételek – Angliai út a Learn-in-trips közvetítésével 

 

1) A programot a Kent School of English szervezi és bonyolítja, mely az angliai Broadstairs 

városában található (továbbiakban KSE). A Learn-in-trips egy közvetítő ügynökség, amely 

szoros együtműködésben dolgozik az iskolával.  

 

2) A Learn-in-trips feladata a közvetítés az angliai iskola és a Rogers iskola között a program 

sikerességének érdekében. 

 

3) Előfordulhat, hogy a KSE, bizonyos helyzetekben változtathat a programon, ezekért a 

változásokért nem a Learn-in-trips felel.  

 

4) A Learn-in-trips, egy utazási iroda segítségével intézi a repülőjegyek foglalását és vásárlását. 

A Learn-in-trips értesíti a csoportot a jegyek hozzávetőleges áráról. A végleges árat a vásárlás 

időpontjában tudják majd megmondani.  

 

Fogadó családok 

 

1) A Learn-in-trips közvetíti a regisztráció alatt felmerülő igényeket a KSE felé, de végleges 

elhelyezésért a KSE felelős. Az egészséggel, allergiákkal, étkezési igényekkel kapcsolatos 

kéréseket minden esetben tiszteletben tartják. A többi kérést a lehetőségekhez mérten 

igyekeznek majd megvalósítani. 

 

2) A családok általában gyalogtávolságra vannak a nyelviskolától (maximum 2km). 

Amennyiben ennél messzebb lennének, az iskola ingyenes privátbuszt szolgáltat a tanulók 

számára.  

 

3) A fogadó családok nem minden esetben apa, anya és gyerekek, különböző felállású 

családok is fogadnak diákokat. 

 

  



4) Kivételes esetben előfordulhat, hogy az iskola a progam közben változtatja meg a gyermek 

szálláshelyét. Ezek csak erős indoklással fordulhatnak elő. 

 

5) A diákokat a program előtt értesítjük a szálláshelyükről, a családról, és a címükről. 

Kivételes esetben előfordulhat, hogy ezután még változás történik, ebben az esetben is 

értesítjük majd a diákokat Az értesítést a KSE nevében, a Learn-in-trips fogja megtenni.   

 

Lemondás 

 

1) Amennyiben egy résztvevő legalább 4 héttel a program kezdete előtt mondja vissza az 

utazást, a kinti program árát teljes egészében visszatérítjük. (Ez nem tartalmazza a repülőjegy 

árát, lsd. 3-as pont).  

 

2)  Amennyiben egy résztvevő 4 héten belül mondja le a programot, a KSE 200 eurót megtart 

a befizetett összegből, a maradékot a Learn-in-trips visszafizeti.  

 

3) Ha a résztvevő diák a repülőjegy megvásárlása után mondja le az utat, a szülők az 

utasbiztosítás segítségével igényelhetik vissza a repülőjegy árát a biztosító cégtől.  

 

A résztvevő felelőssége: 

 

1) A résztvevő diák felelőssége, hogy útlevele érvényes legyen legalább 3 hónapig a visszaút 

dátumától számítva. 

 

2) A résztvevő diákok vállalják, hogy betartják a KSE és a kísérő tanárok kéréseit és szabályait, 

valamint az iskola biztonsági szabályzatát.  

 

3) Amennyiben egy diák súlyos szabály, vagy törvényszegést követ el, veszélyezteti mások 

biztonságát, vagy a program lebonyolítását, KSE fenntartja a jogot, hogy bizonyos esetben 

hazaküldjék a gyereket Magyarországra. Ez a szülők költségén történik, és nem térítik vissza 

az elmulasztott program árát.  

 

 


