
A 

Veszprém Város Nyári Napközis Tábor 

Házirend 

 
A tábor 2021. június 28-tól 2021. augusztus 6-ig munkanapokon üzemel, naponta 700 órától - 1600 óráig, 

1600 órától - 1630 óráig felügyeletet biztosítunk.  

A tábor a kapuját 1630 órakor zárja, ezt követően nem biztosított a gyermekfelügyelet! 

 

A tábor helyszíne: 

Veszprém, Deák Ferenc Általános Iskola (Veszprém, Aradi vértanúk u. 2.) 

 

A tábor zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi szabályok betartása elvárt és kötelező a táborozótól 

és hozzátartozótól: 

 

1. A táborban csak egészséges, orvosi kezelés alatt nem álló gyermek vehet részt, melyről 

Egészségügyi nyilatkozat kitöltése és leadása kötelező, a táborban való részvétel első 

napján. 
 

2. A táborban való részvétel feltétele, a térítési díj befizetése, a kitöltött, szülő/gondviselő 

aláírásával ellátott jelentkezési lap, az adatkérő lap és hozzájárulási nyilatkozat kitöltése 

és leadása, valamint Házirend elolvasása és tudomásul vétele. 
 

3. Az a gyermek, aki nem rendelkezik a tábor működtetője részére leadott, érvényes, 

kitöltött jelentkezési lappal, valamint egészségügyi nyilatkozattal a táborban nem vehet 

részt! 
 

4. Amennyiben, a táborozó gyermek betegség, vagy egyéb ok miatt távol marad a távollétet a 

szülő/gondviselő köteles a 06-20-779-6760-as telefonszámon vagy a táborvezetőnél, illetve a 

felügyelő tanároknál lemondást megelőző nap 800 óráig jelezni. Utólagos lemondást nem 

fogadunk el! A tábor időben történő lemondása esetén az étkezési költség visszatérítésére van 

lehetőség. 
 

5. Amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a szülőt kérjük, 

hogy értesítse a tábor vezetőjét a gyermek állapotáról. Amennyiben a gyermek a tábor 

programja alatt betegszik meg, a táborvezető haladéktalanul értesíti a szülőket, akik a 

gyermeket elviszik a táborból. 
 

6. A táborozó köteles betartani a járványügyi helyzetre való tekintettel a személyi higiénés 

szabályokat pl. alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, 

valamint a köhögési etikett betratása, illetve távolságtartás. 

 

7. A tábori napokon a tábort igénybe vevő gyermekeknek és kísérőinek a kijelölt gyülekezési 

helyen kell tartózkodniuk. 
 

8. A gyermekek szülői engedély nélkül a tábor ideje alatt a tábort, csak pedagógus kíséretében 

hagyhatják el. Önállóan, a pedagógus felügyelete nélkül a tábor elhagyása szigorúan tilos! 
 

9. A gyerekek a tábort 1600 óra előtt és után is csak a szülővel/gondviselővel, vagy annak írásos 

engedélyével hagyhatják el. 
 

10. A táborozás során a táborozók kötelesek a játékokat és egyéb eszközöket rendeltetésszerűen 

használni. Kötelesek továbbá a tábor helyszínén lévő épületek, berendezési tárgyak épségét 



megőrizni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő esetleges károkról a táborvezetés 

jegyzőkönyvet vesz fel. A károkozás kártérítési felelősséget von maga után.  

 

11. A táborozás ideje alatt bekövetkezett balesetekért, amennyiben azok a szabályok és/vagy 

pedagógusi utasítás be nem tartásából szándékos vagy gondatlan magatartásból erednek, vagy 

arra vezethetőek vissza, a tábor működtetője nem vállal felelősséget. A pedagógus utasítása 

ellenére a játszóeszközök nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért, balesetekért 

a tábor működtetője nem vállal felelősséget. 
 

12. A résztvevők által a táborba behozott értékes vagyontárgyakért, elektronikai eszközökért 

tábor működtetője felelősséget nem vállal. 
 

13. A tábor játékait, felszereléseit eltulajdonítani szigorúan tilos. Az eltulajdonított játék, 

felszerelés értékét a törvényes képviselő köteles pótolni vagy megtéríteni. 
 

14. A gazdátlan, talált tárgyakat a táborozó, valamint a hozzátartozó kötelesek a vezetőségnek 

leadni. 
 

15. A táborozás során szigorúan tilos olyan magatartást tanúsítani, mely mások vagy a táborozó 

saját testi épségét veszélyeztetné. 
 

16.  Ha a táborvezető illetve felügyelő tanár a táborozó gyermek egészségével kapcsolatos 

rendellenességet tapasztal vagy sérülést észlel, azt a vezetőség felé haladéktalanul jelentenie 

kell, aki a szükséges intézkedéseket (ellátást, tovább jelentés, stb.) megteszi, indokolt esetben 

a táborvezető a szülőt/gondviselőt értesíti. 
 

17. A szülő/gondviselő köteles a táborozó gyermek részére az időjárásnak megfelelően ruházatot 

és felszerelést biztosítani. 
 

18. A házirend be nem tartása esetén a résztvevő a táborvezető döntése alapján 

haladéktalanul eltanácsolásra kerülhet és a tábort többé nem látogathatja. 

 

 


