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1. A napközis tábor nyitvatartási rendje: hétfőtől péntekig 8.00–16.00 óráig. A foglalkozások 
zavartalan megtartása érdekében fontos, hogy a gyerekek reggeli beérkezése és délutáni 
eltávozása a tábori leírásban megadott időpontokban történjen. Ha ez módosul, kérjük, hogy 
a táborvezetőnek a megelőző napon jelezzék a szülők.  

2. A tábor ideje alatt a tábor területét a nevelők engedélye nélkül elhagyni tilos! A táborozás 
során a külső programokra való jutás csak nevelői kísérettel megengedett.  

3. A táborozás során a táborozók kötelesek a játékokat és egyéb eszközöket rendeltetésszerűen 
használni, a tábor helyszínén lévő épületek, berendezési tárgyak épségét megőrizni. A nem 
rendeltetésszerű használatból eredő esetleges károkról a táborvezetés jegyzőkönyvet készít. 
Az okozott kárt a szülő köteles megtéríteni. 

4. A nevelői utasítás ellenére a játszóeszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő 
sérülésekért, balesetekért a tábor vezetése semmilyen nemű felelősséget nem vállal. 

5. A táborozók magukkal hozott értékeiért a tábor vezetése és szervezői semmilyen nemű 
felelősséget nem vállalnak. 

6. Tilos a táborba Ipadet, tabletet, laptopot hozni. A mobiltelefonokat reggel a táborvezető 
beszedi, és délután, távozás előtt adja vissza. Esetleges használata csak az ő engedélyével 
lehetséges.  

7. A táborozás során szigorúan tilos más táborozók vagy nevelők testi épségét veszélyeztetni. A 
táborba semmi olyan dolog/tárgy nem hozható be, amely mások testi vagy lelki épségét 
veszélyeztetik vagy kockáztatják.  

8. Étkezni kizárólag a tábor ebédlőjében lehet. A tábor vezetősége és a szervezők nem vállalnak 
felelősséget azon élelmiszerekért és ételekért, melyeket nem a tábor biztosít, hanem a 
táborozók hoznak magukkal otthonról. 

9. A szülő köteles a táborozó gyermek részére az időjárásnak megfelelő ruházatot és felszerelést 
biztosítani.  

10. A nevelők utasításait szándékosan megszegni szigorúan tilos. 
 
A házirend érvényes minden táborozóra, súlyos megsértése esetén az elkövetőt a tábor vezetője a 
táborból azonnali hatállyal hazaküldheti. Ez esetben a befizetett táborozási díjat nem térítjük vissza.  
 
 
 
Aláírásommal igazolom, hogy a fenti tájékoztatót és házirendet elolvastam, a benne foglaltakkal 
egyetértek, és azokat magamra, valamint a gyermekemre nézve kötelezőnek és követendőnek 
fogadom el. 
Gyermekem a házirend tartalmát megismerte. 
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