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A Táborozók számára tilos: 

• Tilos a tábor területére, és a szervezett foglalkozásokra vagy rendezvényekre 

behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek  az életre, 

egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket. 

• Tilos cigarettát, alkoholt, vagy más, kiskorúak vagy mindenki számára tiltott eszközt 

vagy szert a táborba hozni, tartani vagy felhasználni (ide tartozik minden dohányzást 

helyettesítő eszköz, illetve a dohányzás élményéhez hasonló érzést előidéző minden eszköz 

– akkor is, ha az adott eszközt a jogszabályok nem nevesítik vagy tiltják – beleértve, de 

nem kizárólagosan az elektromos cigarettát és más ún. újgenerációs termékeket; ide 

értendő továbbá minden olyan eszköz vagy szer is, amely legálisan kapható, de nem 

rendeltetésszerű használatával bódultság vagy felfokozott állapot érhető el). A tilalmazott 

tárgyat vagy anyagot annak fellelése esetén a Táborozótól elvesszük és 

– ha ezt a jogszabály engedi – a törvényes képviselőinek kérésre visszaszolgáltatjuk a 

turnus befejeztével. 

• Tilos a táborban magánál tartani olyan – akár vényre, akár vény nélkül kapható– 

gyógyszert, amelyről a szülők nem tájékoztatták előre – legkésőbb a táborba érkezéskor 

– a Táborvezetőket. 

• Tilos a tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni. 

• Tilos a Táborvezető vagy bármelyik Felügyelő utasítását szándékosan megszegni. 

• Tilos más Táborozókat, vagy Felügyelők testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a 

másik ember méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, 

felelősségre vonást eredményez. Tilos más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében 

vagy a tanulásban szándékosan akadályozni. 

• Tilos a táborban olyan ruhadarabokat viselni, amelyen másokra nézve sértő 

kifejezések szerepelnek vagy jellegükből adódóan gyermektáborba nem valók, ideértve – 

de nem kizárólagosan – olyan nadrág, póló, szoknya vagy fürdőruha viselése, amely 

túlságosan kihívó jellegű, vagy amely alól az alsónemű kilátszik. Ékszerviselés 

sportfoglalkozásokon biztonsági okból tilos. 

 
A Táborozó köteles: 

• Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges (fertőző betegségben nem 

szenved) és részt vehet a táborozásban. 



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

étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról. 

• A veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi 

Felügyelőnek, illetve felnőttnek. 

• Részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni a 

programok sikerét. 

• Megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a tábor létesítményeit, 

felszereléseit, a programok során felhasznált eszközöket, valamint saját, a táborba 

hozott értékeit. A Táborozó felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek 

megrongálása, engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után. A 

táborhelyszínben okozott károk értékének meghatározásában a H13 házirendje az 

irányadó. 

• Ügyelni a tábor területének (közös helyiségek, terasz) tisztaságára. 

• A H13 – mint tábor helyszínéül szolgáló létesítmény – Házirendjében, valamint tűzvédelmi 
szabályzatában található előírások betartására. 

Értékek felügyelete: 

• A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, 

technikai eszközök) vagy készpénz hozatala nem ajánlott, de megengedett, azonban a 

Táborszervezők felelősséget ezekért a tárgyakért nem vállalnak. 

Élelmiszer: 

• Kérjük, hogy semmilyen romlandó élelmiszert ne küldjenek a Táborozóval, mert 

hűtőszekrények nem állnak rendelkezésre. 

Betegség vagy más okból történő visszamondás: 

• Amennyiben a táborozó a táborozást megelőzően beteg lesz, vagy más okból nem 

tud részt venni a turnusban, a Táborszervezők mindent megtesznek, hogy a táborozó 

helyét várólistáról betöltsék. Abban az esetben, ha a tábor kezdete előtt a táborozó helyét 

egy másik jelentkező betölti úgy kizárólag a tábori alapdíj 5%-nak megfelelő kezelési 

költség kerül levonásra, a teljes fennmaradó költség visszatérítésre kerül. Betegen 

elindulni a táborba nem érdemes – ez esetben mindenképpen forduljanak a 

táborszervezőkhöz, hogy segíthessünk megtalálni a legmegfelelőbb megoldást! 

• Amennyiben a visszamondott helyet a Táborszervezőknek nem sikerül betölteniük, 

akkor a helyszín bérlése, az étkezés, ill. más előre felmerülő, lemondás esetén vissza 

nem nyerhető költségek miatt a turnus díjának visszatérítésére csak az alábbi 

feltételekkel van mód: 

o A turnus díjának 95%-os visszatérítésére a turnus kezdete előtt egy héttel hétfőig 

jogosult (ez esetben egy 5%-os kezelési költség kerül levonásra a teljes tábordíjból). 



Ez után a turnus kezdete előtti szerdáig 80%-os, a turnus kezdete előtti csütörtöktől 

szombatig való lemondás esetén 50%-os visszatérítésre jogosult a táborozó. A turnus 

kezdetén való meg nem jelenés esetében pedig nem jár visszatérítés. Amennyiben a 

táborozó a táborozást bármely okból a turnus megkezdését követően hagyja el, úgy 

semmilyen visszatérítésre nincs mód. 

• A lemondást mindig írásban kell megerősíteni; a visszatérítés a megerősítést 

követően 30 napon belül kerül visszautalásra az eredeti befizetőnek. 

 

A Házirend megsértése: 

• A szervezők fenntartják a lehetőségét annak, hogy a Házirend megsértése, másokat 

bántó, illetve önmagára vagy másokra nézve veszélyt jelentő magatartás esetén, vagy 

amennyiben úgy ítélik meg, hogy fegyelmezési célból szükséges, ideiglenesen megtiltsák, 

hogy a táborozó részt vegyen egy-egy adott foglalkozáson vagy programon, 

• A Házirend rendszeres – vagy akár egyszeri súlyos – megsértése esetén a táborozót 

a táborozásból a táborszervezők kizárhatják és hazaküldhetik. Ez esetben a táborozó 

hazautazásáról a szülőknek kell gondoskodnia, a turnus díja pedig részlegesen sem kerül 

visszatérítésre. 

• A szervezők fenntartják a jogot, hogy rossz magaviselet esetén a jövőben 

megtagadják a táborozó újbóli fogadását a táborban. 

A Szülőknek lehetőségük van: 

• A táborban a Táborozót előre egyeztetett időpontban látogatni. 

• Kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni. 

Egyéb rendelkezések: 

• Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a H13, ill. a hatályos Ptk. 

rendelkezései érvényesek.  

• A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok 

tiszteletben tartásával a tábor bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és 

harmadik félnek soha nem adja ki. 

 

A Házirend a jelentkezés részét képezi. A táborozók és szüleik a jelentkezés elküldésével 

elismerik, hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a 

tábor Házirendjét. 

 

Érvényes: 2022. május 1-től visszavonásig. 


