
 
 

Több infot szeretnél? 
- Előregisztráció: Iratkozz fel ezen a linken! És már küldjük is Neked a jelentkezési tudnivalókat. 
- Hallgass meg egy Zoom előadást (kattints ide ideális időpontért!) :fotókkal, videókkal mutatjuk be a táborokat  

- Naponta sok-sok amerikai hírt kaphatsz kézhez, ha lájkolod Facebook oldalunkat! 

   Ha készen állsz, várjuk jelentkezésed a  www.campamerica.hu  oldalon! 

Facebook:   www.facebook.com/MelodiakCampAmerica 
E-mail: campamerica@melodiak.hu 
Web: www.campamerica.hu 

  

Mobil: 36 20 509 3960 
Tel: 36 1 217 6426 
Cím: Tinódi utca 9-11. 
 1095 Budapest 

 

A CAMP AMERICA PROGRAM MÉG MINDIG FOGAD JELENTKEZŐKET, 

COVID PROTOKOLLAL! JELENTKEZZ ÉS VÁLASSZ MAGADNAK TÁBORT!! 

Kik vagyunk? 
A Camp America program, illetve az AIFS, az egyik legnagyobb nemzetközi J1-es vízumszponzor szervezetként 
működik, 1969 óta. Évente több mint 8 000 fiatalt közvetít 25 országból világszerte az USA több száz nyári 
táborába. Magyarországon 2018 óta biztosít lehetőséget fiataloknak a J1-es kulturális csereprogramban való 
részvételre. Táborainkat rendszeresen látogatja mind a budapesti, mind az amerikai iroda személyzete! 

Mit ajánlunk? 
Amerikai munkát nyári gyerektáborokban szállással és ellátással gyerekfelügyelőként (counselor) vagy kisegítő személyzetként 

(campower) minimum 9 hétig, valamint 30 nap utazgatás lehetőségét az USA-ban a munka befejezte után! Valamennyi kiutazott 
jelentkezőnk csodás élményekkel tért haza, idén csatlakozz Te is! 

Counselor lennél? A táborozókkal együtt élheted át mindazt a kalandot, amit egy amerikai nyári 

tábor jelent. A gyerekfelügyelők együtt mozognak a gyerekekkel, elsősorban sportokat és más szabadidős 
tevékenységeket oktatnak. Ha szeretsz gyerekekkel dolgozni és van már tapasztalatod, ezt a munkát 
válaszd! A gyerekfelügyelő pozícióhoz nem feltétel az aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszony 

Campower munkát végeznél inkább? A kisegítő személyzet a tábor 

„motorjaként” működik. Ezen belül többféle pozícióra jelentkezhetsz és egy 
pozíción belül is sokféle feladatot végzel majd. A főbb területek a konyha és a 
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. Fontos: ehhez a munkához aktív nappali tagozatos 

egyetemi hallgatónak kell lenned a nyarat megelőző tavaszi félévben.  

 

LÉGY AU PAIR! EGY ÚJ J1-ES PROGRAM az AIFS-től!  

SZÍVESEBBEN DOLGOZNÁL INKÁBB EGY AMERIKAI 

CSALÁDNÁL? SZERETNÉL MUNKA MELLETT TANULNI?  

TÖLTS AKÁR EGY TELJES ÉVET AMERIKÁBAN 

AZ AU PAIR IN AMERICA PROGRAMMAL! 

 

TELJES ELLÁTÁST, TANULMÁNYI TÁMOGATÁST KAPSZ! 

HETI 30-45 ÓRA MUNKA + SOK SZABADIDŐ 

HETI ZSEBPÉNZ $145-250 + JUTTATÁSOK! 

ÉRDEKEL? ÍRJ NEKÜNK: AUPAIR@MELODIAK.HU 

Amit a Camp America csomagban kapsz: 

 ingyenes szállás, ellátás a táborban; 

 retúr repülőjegy; 

 egészségügyi biztosítás a teljes útra; 

 zsebpénz (9 hetes időszak):  
- counselorként életkortól és tapasztalattól 
függően: $750-1050 között 
- campowerként kortól függetlenül: $1300  
- 9 hetes időszak után mindenkinek: $200/hét 

 

Amit fizetned kell: 

(2021-es, új jelentkezőinkre vonatkozó áraink) 

Határidő 
Jelentkezési 

díj 
Programdíj 

Teljes 
díj 

2021 január 30-ig 100€ 429€ 529€ 

2021 január 31-től 100€ 590€ 690€ 

- Részletfizetési lehetőség! 100€ jelentkezési díjat, a sikeres interjú 

után kell fizetned. A fennmaradó összeget, a programdíjat pedig 

további részletekben, márciusban, illetve az elhelyezés után kérjük. 

- Egyéb költségek: 160$ vízumdíj + nyárvégi utazgatás költsége. 

Más költséged nálunk nincs! 

- Meló-Diák munkáink közül válogatva a programdíjakat év 

közben könnyen ledolgozhatod, sőt a nyár után is várunk belföldi 

állásainkkal - erősebb nyelvtudásod akár azonnal kamatozni fog!  

 

FONTOS! COVID-19 protokollunk: 

Biztonságotok érdekében folyamatosan figyeljük WHO, 

valamint a magyar és amerikai kormány rendelkezéseit. 

Amennyiben az utazás a járványhoz köthető ok miatt 

meghiúsul, a programdíjat teljes egészében 

visszakapod, a €100 jelentkezési díjat pedig a következő 

év(ek)re átviheted. 

Prémium szolgáltatás 2021-ben, új jelentkezők 

számára: Tábori Adatbázis + Camp Choice! 

Nálunk Te döntöd el, hova kerülsz! Idén publikussá tettük 

fogadó táboraink listáját. Nézd meg, pontosan hol vannak 

a munkahelyek, mettől meddig tart ott a munka, milyen 

pozíciókra vesznek fel jelentkezőket! Próbáld ki: Kattints 

ide, és nézegess többszáz 2021-es amerikai gyerektábort.  
 

Sőt! Miután sikeresen felvételiztél programunkra, az új 

„Camp Choice” lehetőséggel kiválaszthatod majd 

magadnak a 3 legideálisabb munkaadót!  

https://docs.google.com/forms/d/1BNmI5ZQ39EeApst_Xqcf9pilHH4Nlpsasa-_N4MDDbo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX00MdObK3hoWWLeh8PtBAwb_2sXLL6ihlnngE7OT_KI2I-w/viewform?fbclid=IwAR0f4US5IU0AHxF5a4Wv7-wlsmtQHkbY5o55GhWQiBxGTgpJ0ButmZX0Omo
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