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CAMP AMERICA PROGRAM
MAGYARORSZÁGON!
KIK VAGYUNK?
A Camp America 1969-ben alakult és azóta az egyik legnagyobb nemzetközi J1-es
vízumszponzor szervezetként működik. Évente több, mint 8 000 fiatalt toboroz és közvetít 25
országból világszerte az USA különböző pontjaiban levő több száz nyári táborba.
Magyarországon 2018 óta a Meló-Diák Iskolaszövetkezettel együttműködve biztosít
lehetőséget magyar fiataloknak J1-es kulturális csereprogram részeként amerikai nyári
táborban történő munkákra. Táborainkat rendszeresen látogatja budapesti iroda csapata.

MIT AJÁNLUNK?
Amerikai munkát nyári gyerektáborokban szállással, ellátással gyerekfelügyelőként
(counselor) vagy kisegítő személyzetként (campower) minimum 9 héten át és utána 30 nap
utazgatás lehetőségét az USA-ban! A 2019-ben kiutazott közel száz jelentkezőnk csodás
élményekkel tértek haza, csatlakozz jövőre Te is!

KINEK AJÁNLJUK?
18 év feletti fiatalokat várunk, akik legalább középfokon beszélnek angolul és szeretnek
utazni. A campower munkához kevésbé erős angoltudás is elegendő, de aktív nappali
tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgatónak kell lenned a nyarat megelőző tavaszi
félévben is. A counselor munkára olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik magabiztos angol
nyelvtudással rendelkeznek, és szívesen dolgoznának gyerekekkel a nyáron. A
gyerekfelügyelő pozícióhoz NEM feltétel az aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony.

COUNSELOR LENNÉL?

A táborozókkal együtt élheted át mindazt a kalandot, amit egy
amerikai nyári tábor jelent.
A gyerekfelügyelők együtt
mozognak a gyerekekkel és szabadidős tevékenységeket pl.:
kézművességet, táncot, drámát, zongorát és sportokat pl.:
úszást, lovaglást, falmászást, teniszt, vívást, küzdősportokat
labdajátékokat, stb. oktatnak. Ha szeretsz gyerekekkel
dolgozni, ezt a munkát válaszd!

CAMPOWER MUNKÁT VÉGEZNÉL?
A kisegítő személyzet gyakorlatilag a tábor „motorjaként”
működik. Ezen belül többféle pozícióra jelentkezhetsz és egy
pozíción belül is sokféle feladatot végzel majd. A főbb területek
a konyha, mosoda, de szükség van takarító és karbantartó
személyzetre is. Fontosnak tartjuk elmondani, hogy a
campower személyzet tagjai fárasztó fizikai munkát végeznek,
ezért magasabb zsebpénzt és több szabadidőt kapnak. A
Campower pozícióra kizárólag nappali tagozatos, alap vagy
mesterképzésben részesülő egyetemista vagy főiskolás
hallgatókat fogadhatunk (ha ennek nem felelsz meg, a
counselor munkát javasoljuk).

AMIT A CSOMAGBAN KAPSZ:
retúr repülőjegy, valamint reptéri transzfer a new yorki
reptérről egy közeli hotelbe + 1 éjszaka szállás és
reggeli (a kiutazás során);
ingyenes szállás, ellátás a táborban;
egészségügyi biztosítás a teljes útra;
részvételt a januári állásbörzéinken: közel 200 résztvevő
tábor közül válogathatsz majd!
Idén emelkedett zsebpénzt! 750-1300$ között életkortól
és tapasztalattól függően (9 hetes időszak).

AMIT FIZETNED KELL:

390€ kedvezményes jelentkezési díj 2020
Január 26-ig: Ebből 50 €-t a sikeres interjú
után kell fizetned, a fennmaradó összeget
pedig részletekben.
160$ vízumdíj – márciusban esedékes.
Nyárvégi utazgatás költsége.
Nincs meg a tőkéd? A Meló-Diák segít –
dolgozd le velünk a jelentkezési díjad!

TÖBB INFÓ:
Országszerte meghirdetett
élménybeszámolóink és előadásaink
időpontjait keresd Facebook oldalunkon!
Amerikát megjárt itteni „Nagyköveteinket”
pedig megtalálod a
http://bit.do/CampAmericaNagykovetek
linkre kattintva, vagy a QR kódot beolvasva!
Még több munka:
https://www.melodiak.hu/diakmunka

Visszatérők jelentkezési díja: csak 370€!
Többszörös zsebpénzzel, teljes útra szóló biztosítással! Ha egy újabb amerikai nyárra készülsz, és vinnél magaddal
elsőalkalmas ismerőst, érdeklődj ”Returnee referral” programunk részletei felől!
Várunk, bármilyen szervezettel is utaztál korábban.

Tedd meg az első lépést : Kattints IDE!

