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HÁZIREND 
Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Tábor 

 

  
A Házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk számára 

kellemesen és biztonságosan teljen a tábor.A házirend szabályai a tábor területére, a táborhely 
területéhez kapcsolódó létesítményekre és a szervezett programokra egyaránt 

vonatkoznak.  

  
A házirend szabályainak megtartása az Tábor minden tanulójára, dolgozójára és a Táborral 

jogviszonyban álló szülőkre kötelező. 
Táborozó gyermekektől elvárjuk, hogy tábori életük során olyan magaviseletet tanúsítsanak, amire az 

emberi méltóság, az egymás iránt mutatott tisztelet, felelősségérzet és megértés a jellemző. 
 

  

 
A Táborozóra vonatkozó szabályok: 

 

 

• A Táborozó köteles betartani jelen házirendben foglaltakat. 

• A Táborozó köteles az előírásoknak megfelelően használni, eredeti állapotukban megőrizni a tábor 

létesítményeit, felszereléseit, valamint a programok során használt eszközöket, továbbá saját, a táborba 
hozott értékeit. 

• A Táborozó felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele 

kártérítési felelősséget von maga után, a mindenkor hatályos magyar jogszabályok szerint. 

• A Táborozó kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, tartsa be a közlekedési, 
balesetvédelmi, tűzvédelmi, és egészségvédelmi szabályokat. 

• A Táborozó kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó kísérőnek vagy a tábor más 
alkalmazottjának, ha saját magát, társait, a tábor alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, 

tevékenységet, illetve balesetet észlel. 

• Az étkezésekre várakozás és azok ideje alatt a tanulók kötelesek kulturáltan viselkedni, rendre, 
tisztaságára ügyelni. 

• A táborozónak szükséges szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges és részt 

vehet a táborozásban.  

• A jelentkezési lapon nyilatkozni kell, bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, 

étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról. 

  
A Táborozók számára tilos: 

 

 

• A Táborozó a Tábor területét felügyelet nélkül nem hagyhatja el. 

• A Tábor területére testi épséget veszélyeztető tárgyakat és anyagokat behozni szigorúan tilos, beleértve 

a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket is. 

• A dohányzás, szeszes ital és drog fogyasztása a Tábor egész területén, a gyülekezési környezetében, 
valamint bármely rendezvényén, programján tilos. A szabály megszegése a behozott anyagok előzetes 

figyelmeztetés nélküli elkobzását, fegyelmező intézkedéseket, súlyos esetben kitiltást von maga után. 
  

A Táborozók értékeinek felügyelete: 

  
A táborozáshoz nem szükséges eszközöket (p1.: elektronikus eszközök, játékok, srb.) a táborozó csak 
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saját felelősségére hozhat a táborba. Ezek megrongálódásából, eltűnéséből adódó károkért a Tábor 
semmilyen felelősséget nem vállal. 

  

Kártérítési felelősség:  
  

A tábor létesítményeit a Táborozó köteles rendeltetésszerűen használni, amennyiben magatartásával 
kárt okoz, az kártérítési felelősséget von maga után. Károkozás esetén a Táborvezető köteles a 

csoport vezetőjével közösen a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott kár mértékét felmérni, 

és azonosítani a felelős személyt, továbbá arról adott esetben jegyzőkönyvet felvenni. 
  

A csoportvezető feladatai: 
 

 

• A táborozó gyermekek felügyelete a csoportvezetők kizárólagos felelőssége. 

• Felelősséget vállal a gyermekek testi és lelki egészségének megőrzéséért, továbbá aktívan közreműködik 
a táborozási élmény biztosításában. 

• A táboroztatás előkészítésében és megvalósításában partnerként, a táborszervezőkkel együttműködve, 

a gyermekek érdekeit szem előtt tartva vesz részt. 

• Lehetősége van a tábor által kínált fakultatív programok, a tábori programok kiválasztására, valamint 

az előzetes jelentkezés leadására. 

• Javaslatot tesz a táborvezető számára a csoportjához tartozó gyermekekre vonatkozóan a táboron kívüli 
programokon való részvételére. 

• Köteles a gyermekek részvételét a kiválasztott és a kötelező programelemeken biztosítani. 

• A tábor teljes ideje alatt köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy a csoportjába tartozó 
valamennyi gyermek hol tartózkodik, arról adott esetben felvilágosítást nyújtani a táborvezető részére. 

• Köteles fegyelmet, rendet és tisztaságot tartani és tartatni. 

• Köteles a tevékenységek közben észlelt veszélyt jelentő rendellenességeket megszüntetni, vagy a tábor 

vezetőjétől, illetve illetékes személytől erre intézkedést kérni. 

• Kötelező mindennemű hibát a Táborvezetőknek bejelenteni. A hibaelhárítás az üzemeltetési 

szakemberek feladata, annak elhárításában - kivéve az élet- és testi épséget közvetlenül veszélyeztető 
helyzetet - nem vehet részt. 

• Köteles a fürdési rendben meghatározottak szerint a gyermekekre felügyelni, a szabadtéri játékok 

veszélyeire felhívni a gyermekek figyelmét, biztosítani a játékok felügyeletét. 

• Baleset esetén kötelessége a szakszerű elsősegélynyújtás mielőbbi megkezdése, a tábori egészségügyi 

ügyelet azonnali értesítése, és a baleset jelentése a táborvezetőnek. 

• Dohányzás csak az arra kijelölt helyen engedélyezett számára. 

  

  

A házirend megsértése:  

A házirend bármely pontjának megsértése, a táborozásból történő kizárást vonhatja 

maga után.   

  

A táborozók és szüleik a jelentkezés elküldésével elismerik, hogy elolvasták, megértették 

és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét. 


