TÁBOROZÁSI HÁZIREND
Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborok
A Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborok házirendje (a továbbiakban: Házirend) állapítja
meg a tábor területén tartózkodókra, különösen a táborozókra, kísérőikre és a táborban
dolgozó személyzetre vonatkozó szabályokat. A házirend a hatályos jogszabályokkal nem
lehet ellentétes. Amennyiben a házirendben nem szabályozott probléma merül fel, a
vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
A jelen Házirend alkalmazásában:
Táborozó: A táborok területén tartózkodó személy.
Kísérő: A táborban résztvevő gyermekkel együtt érkező felnőtt.
Táborban dolgozó személy: A táborok tulajdonosával vagy üzemeltetőjével
munkaviszonyban álló személy, illetve a táborok tulajdonosa vagy üzemeltetője részére más
szerződéses viszony alapján tevékenységet végző személy.
A Táborozóra vonatkozó szabályok
A Táborozó kötelességei, felelőssége:
 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.
A Táborozók számára tilos:
 A Táborozó a Tábor területét felügyelet nélkül elhagyni.
 A Tábor területére testi épséget veszélyeztető tárgyakat és anyagokat behozni
szigorúan tilos, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
 Alkoholt és más tiltott szereket a táborba behozni tilos. Ezeket az Altáborvezető és
a Táborvezető valamint az Alapítvány munkavállalói minden egyéb előzetes
figyelmeztetés nélkül elkobozhatják.
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A Táborozók értékeinek felügyelete:
 Nagy értékű tárgyakat behozni nem ajánlatos. Az Alapítvány ezekért anyagi
felelősséget nem vállal, kivéve, ha a Táborozó az értéktárgyait az Értékmegőrzőben
letétbe helyezte.
Kártérítési felelősség:
 A tábor létesítményeit a Táborozó köteles rendeltetésszerűen használni, amennyiben
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
jegyzőkönyvet felvenni.
Kísérők feladatellátási előírásai
 A Kísérők a táboroztatás előkészítésében és megvalósításában partnerként, a
táborszervezőkkel együttműködve, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva vesznek
részt. A Kísérők a résztvevő gyermekek felelős vezetői a táborozás során.
Felelősséget vállalnak a gyermekek testi és lelki egészségének megőrzéséért, továbbá
– az Alapítvány munkavállalóival, az Altáborvezetőkkel és a Tábori Együttélést
Segítő Operatív munkatársakkal (TESO-kal) együttműködve – aktívan
közreműködnek a táborozási élmény biztosításában.
 Jelentkezést követően lehetőségük van a tábor által kínált fakultatív programok,
tábori programok kiválasztására, előzetes jelentkezés leadására.
 Kötelesek a gyermekek részvételét a kiválasztott és a kötelező programelemeken
biztosítani.
 Kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni, hogy a csoportjukba tartozó
valamennyi gyermek hol tartózkodik, a tábor teljes ideje alatt, arról adott esetben
felvilágosítást kötelesek nyújtani a Táborvezető részére.
 Kötelesek fegyelmet, rendet és tisztaságot tartani és tartatni.
 Kötelesek a tevékenységek közben észlelt veszélyt jelentő rendellenességeket
megszüntetni, vagy a Táborvezetőtől, illetve illetékes személytől erre intézkedést
kérni.
 Tilos villamos berendezések, ajtók, zárak, ablakok rongálását saját kezűleg javítani.
 Kötelező mindennemű hibát a recepción bejelenteni. A hibaelhárítás az üzemeltetési
szakemberek feladata, annak elhárításában – kivéve az élet- és testi épséget
közvetlenül veszélyeztető helyzetet – nem vehetnek részt.
 Kötelesek a fürdési rendben meghatározottak szerint a gyermekekre felügyelni.
Fontos, hogy a szabadtéri játékok veszélyeire a gyermekek figyelmét felhívják, az
azokon való játék felügyeletét biztosítsák.
 Baleset esetén kötelességük a szakszerű elsősegélynyújtás mielőbbi megkezdése, a
tábori orvosi ügyelet azonnali értesítése, és a baleset jelentése a Táborvezetőnek.
 A táborozó gyermekek felügyelete a Kísérők kizárólagos felelőssége. A tábor
helyszínt a szülő vagy törvényes képviselő a beköltözéskor és távozáskor tekintheti
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meg, a tábor ideje alatt a látogatás a Kísérővel egyeztetett időben és módon
lehetséges.
 A házirend súlyos megszegése esetén a Kísérő a táborból kizárható, mely esetben a
küldő intézmény köteles másik Kísérő rendelkezésre állásáról gondoskodni.
 Dohányzás csak az arra kijelölt helyen engedélyezett.
 Szeszesital fogyasztása a táboroztatás teljes időtartama alatt TILOS! A Táborvezető
jogosult a Kísérőt szondáztatni.
A tábor életének részletes szabályai
1. Megérkezés
 A táborba érkezni a recepcióval előre egyeztetett időpontokban lehet, Fonyódligeten
és Zánkán is 12.00 órától.
 A szállásokat elfoglalni a regisztrációt követően, a QR-kódos karszalagok felvétele
után lehet.
 A szobák átvételét a Kísérők aláírásukkal igazolják. Amennyiben a szobák
átvételekor a Kísérő bármilyen rendellenességet tapasztal, haladéktalanul jelezze a
recepción.
2. Távozás
 A szobákat a távozás napján 10.00 óráig kell elhagyni.
 Távozáskor a szobákat minden csoport köteles tisztán, a szemetet összegyűjtve, az
ágyneműt lehúzva átadni.
 A szobákat (illetve a kulcsokat) távozás előtt az épület recepciósának,
házgondnokának kell átadni, aki a szobák átvételét aláírásával igazolja és az
elismervényen rögzíti a szobák használata során bekövetkezett esetleges
rongálódásokat, hibákat és hiányosságokat.
 Károkozás esetén a kártérítés összegét a felvett jegyzőkönyv alapján a szálláshely –
az eset körülményeinek feltárását követően – a Táborozóval megtérítettheti.
 Elutazáskor lehetőség van elégedettségi nyomtatvány leadására az
Altáborvezetőknél.
3. Étkezés
 A táborban napi ötszöri étkezés biztosított (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora).
A főétkezések (a kirándulások kivételével) kizárólag a tábor ebédlőjében
történhetnek. Az étteremben kiadott ételt a szobákba bevinni szigorúan tilos.
Edényeket, evőeszközöket az ebédlőből kivinni tilos. Bármely okból kihagyott
étkezés cseréje, pótlása nem lehetséges.
 Hidegcsomagot csak a tényleges igénybevételt megelőző két munkanappal,
legkésőbb 12 óráig lehet igényelni a recepción – más esetben nem tudunk
hidegcsomagot biztosítani.
 A főétkezések időpontjai – az előzetes csoportbeosztást követve – a következők:
o Reggeli: 7.30 – 9.00
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o Ebéd: 12.00 – 13.30
o Vacsora: 18.00 – 19.30
 A torlódások elkerülése érdekében az altáboronként megadott előzetes időbeosztást
kötelező követni.
4. Takarítás
 A szobák és környékük tisztaságáért az ott tartózkodók felelősek a táborozás ideje
alatt.
 Az üzemeltetés munkatársai a következő területeken végeznek napi takarítást:
folyosók, vizesblokkok, közös helyiségek.
 A szobákban takarításra csak rendkívüli esetben kerül sor.
5. Napirend, tábori programok
 Programok elmaradása: a jó időért garanciát vállalni nem tudnunk, ezért – bár rossz
idő esetén a programok nagy részét fedett helyszínen megtartjuk – a programok
változtatásának jogát fenntartjuk.
 Este 22.00 és reggel 7.00 között a pihenést minden táborlakó számára biztosítani
szükséges, ezért tilos lármázni, mások nyugalmát zavaró tevékenységet végezni.
 A tábori programok zavartalansága érdekében a táborozók látogatása nem javasolt.
6. Közlekedés
 A tábor területére gépkocsival behajtani, közlekedni, valamint ott tartózkodni csak
engedéllyel szabad. A behajtás után kizárólag az arra kijelölt helyen szabad várakozni.
A tábor területén a KRESZ betartása kötelező, a gépjárművek sebessége nem
haladhatja meg az 5 km/órát. A tábor területén történő közlekedés esetén különös
figyelmet kell fordítani a mindenkor hatályos beléptetési és parkolási rendre. A tábor
területe táboroztatás ideje alatt nem látogatható gépjárművel.
7. A házirend megsértése
 A házirend bármely pontjának megsértése, a táborozásból történő kizárást vonhatja
maga után.
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Biztonsági előírások
1. Tűzvédelemi szabályok
 Nyílt láng használata a tábor teljes területén tilos.
 Tűz esetén a "Tűzriadó terv" előírásait kell betartani. A tábor területén levő
közlekedési utakat szabadon kell hagyni. Az utakat és a kapukat eltorlaszolni nem
szabad.
 Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni tilos! A tapasztalt hibát a
tábor recepcióján kell bejelenteni.
 Az elektromos hálózat túláram elleni védelmét (biztosítékot) kiiktatni tilos!
 Tűz esetén minden Táborozó köteles a tűzoltást vezető személy utasításait betartani.
 Minden észlelt tűzesetet azonnal jelenteni kell telefonon, akár a saját
mobilkészüléken is.
 Tűzriadó terv
 Azonnal hírt kell adni a tűz keletkezéséről. Hangos „Tűz van!” kiáltással, zajkeltéssel
a tábor dolgozóit értesíteni kell.
 A csoportvezetők feladata, hogy a Tábor alkalmazottai és a Tűzoltóság
megérkezéséig a Tűzriadó terv szerint irányítsák saját csoportjukat.
2. Baleset- és egészségvédelmi szabályok
 A Tábor egészségügyi szolgálatot biztosít a tábor teljes ideje alatt, amelyet a
gyermekek és kísérőik szükség esetén igénybe vehetnek. A gyermeket csak az erre
képzett tábori személyzet láthatja el, a szükséges intézkedésekről ő dönthet.
 A beteg gyermeket (pl. hasmenés, hányás) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
szerint az erre kijelölt betegszobában kell elkülöníteni az orvos megérkezéséig, vagy
az orvoshoz történő elszállításáig.
 Amennyiben a Táborozó a táborozás alatt fertőző betegség tüneteit észleli, vagy erre
utaló gyanúja van, ő, illetve Kísérője köteles orvosi vizsgálatot kezdeményezni,
illetve köteles a vizsgálaton részt venni és az orvos utasításait betartani, adott esetben
a tábort elhagyni.
 Veszélyt vagy balesetet előidéző helyzetet haladéktalanul jelenteni kell.
 A táborhoz tartozó üzemi területekre belépni tilos.
 A szabadtéri játékokat és a sportpályát fegyelmezetten, egymás testi épségére ügyelve
szabad használni.
3.Vízibiztonsági szabályok
 GYEREKEK
CSAK
FELNŐTT
FELÜGYELETE
MELLETT
FÜRÖDHETNEK A BALATONBAN.
 Megkérjük a kísérőket, tanárokat, hogy mindig legyen bent egy fő a csoporttal a
vízben, illetve a partról is folyamatosan tartsák szemmel a gyerekeket. A gyerekek
csak a vízben lévő tanár és a part között fürödhetnek!
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A vízbe csak az arra kijelölt lépcsőkön szabad bemenni.
A hattyúkat, kacsákat ne etessék és ne hergeljék – a hattyú valóban nagyot tud csípni!
A gyermekek iszappal és kővel ne dobálózzanak, ne nyomják le egymást a víz alá.
Fejest ne ugorjanak, a víz mindenhol túl sekély ehhez! A vízibiciklikről és egyéb vízi
játékokról is tilos!
A strand területét a vízen piros-fehér hosszanti csíkozású bóják jelzik. Fürdőzni ezen
határvonal és a közelebb eső part között szabad! A bóján túlúszni szigorúan tilos!
A strandhatároló bójákra, valamint a 120 cm-t jelző táblákra ne másszanak fel, mert
balesetveszélyes.
A balatoni viharjelző rendszer szél esetén szabad szemmel is észlelhető. A viharjelző
rendszer működése:
 Nincs viharjelzés: a jelzőrendszer nem ad ki semmilyen jelzést, a fürdőzés
biztonságos
 Elsőfokú viharjelzés: a jelzőrendszer 45 fényvillanást ad le percenként (lassú
villogás). Fürdőzés csak partközelben, fokozott körültekintéssel. Felfújható
eszközök használatát ilyenkor mellőzzék, ezeket a szél könnyen elfújhatja.
 Másodfokú viharjelzés: a jelzőrendszer 90 fényvillanást ad le percenként
(gyors villogás), a vízben tartózkodni tilos! Vízimentők mindenkit megkérnek
ilyenkor, hogy hagyják el a vizet.
Káros hatások elkerülése érdekében használjunk naptejet, sapkát, valamint ügyeljünk
a folyadékpótlásra.
Éjszaka, sötétedés után a fürdőzés tilos!
A strandon a vízimentők munkatársai 9 és 19 óra között azért dolgoznak, hogy
nyugodtan, biztonságban fürödhessenek, kérjük, segítsék munkájukat, figyeljenek
oda kéréseikre.
Baleset, sérülés vagy eltűnt személy esetén azonnal kérje a strandon dolgozó
vízimentők segítségét. A vízimentőket a vízen, a bóják vonalában, míg a parton a
strand partszakasz középső részén találják meg.

Hornyák Tibor s. k.,
az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány főtitkára
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