
 
HÁZIREND 

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának Házirendje a Gyermektábor 
területén tartózkodó valamennyi vendégre érvényes 

 
 

1. A Gyermektáborba érkező csoport a portán veheti fel a faházkulcsokat, és 
regisztráltatják a pontos létszámot, a csoportvezető nevét, telefonszámát. Távozáskor a 
felvett kulcsot leadják, a portán. 

2. A csoportlétszámnak megfelelő mennyiségű ágyneműt a gondnoktól kapják meg, 
távozásuk előtt, pedig leadják. 

3. A faházakban, sátrakban pótágyazásra lehetőség van, erre vonatkozó igényt az 
ágynemű felvételekor kell jelezni, távozáskor, az ágynemű leadásakor a pótágyakat is 
le kell adni. 

4. Főszezonban, a csoportoknak hétfő reggel 12 óráig kell megérkezni a táborba, és 
szombaton 10 óráig kell elhagyni a tábort. 

5. Elő és utószezonban a szobák 15 órától állnak a vendégek rendelkezésére. A szállás 
elfoglalása csak a teljes részvételi díj kifizetése után lehetséges. Elutazás napján a 
szobákat 10 óráig el kell hagyni. Ha ennél tovább kíván a vendég maradni ezt időben 
jelezni kell. Amennyiben nincs új foglalás a szobára, úgy 50% felár befizetése után 18 
óráig igénybe veheti azt. 

6. Vendégeink a szálláshelyre a ténylegesen kifizetett létszámon felül más személyt nem 
fogadhatnak be. E rendelkezés megsértése esetén a Gyermektábor vezetője jogosult 
azonnali hatállyal a vendéget a szálláshelyről kizárni, és kártérítésként a már kifizetett 
díj jogosultságát fenntartani. 

7. A gyermektábort 18 éven aluliak csak felnőtt felügyelettel, vagy a csoportvezető 
engedélyével hagyhatják el. 

8. Az üdülő diákok időszakos vagy végleges távozásához –a szülő kérése alapján- a 
csoportvezető engedélye szükséges. Az eltávozásról a gyermektábor vezetőjét 
tájékoztatni kell. 

9. Vendégeink kutyát, vagy más kedvtelésből tartott háziállatot a szálláshelyre nem 
hozhatnak magukkal. 

10. Főszezonos táborozáson résztvevő diákoknak szülői nyilatkozatot kell hozni arról, 
hogy a gyermek egészségügyi szempontból táboroztatható. 

11. Főszezonban a hiányzásokat legkésőbb a tárgyhét megkezdésekor hétfő délig kell 
bejelenteni, a gazdasági irodán, ebben az esetben az étkezés térítési díj visszafizetésre 
kerül. A hétfőn délben megkezdett, de a későbbiekben bármely okból megszakított 
táborozás után, étkezés térítési díja nem fizethető vissza. 

12. A Gyermektáborban, -ha nem egy személy igényel szállást- csak csoportvezetővel 
érkező csoportot fogadunk. 

13. Csoport fogadása esetén az éjjel-nappali portai szolgálat biztosított.  
14. A faházakban, kőépületekben, sátrakban dohányozni TILOS! Dohányzás a tábor 

udvarán a kijelölt dohányzó helyeken! 
15. Tüzet gyújtani csak az erre a célra kijelölt helyen lehet, a tábor gondnokának 

engedélyével  
16. A faházak takarítása; csoportváltáskor történik. Külön takarítás a csoportvezető 

jelenlétében végezhető el. 
17. Látogatók fogadása a porta mögötti nyitott pavilonban történik. Látogatók, ha csoport 

tartózkodik a táborban, faházakhoz, sátrakhoz nem mehetnek. 



18. Értékekért – pénz, óra, mobiltelefon stb – felelősséget a táborvezetése nem vállal. 
Eseti alkalmakkal értéktárgyak őrzésére a portai páncélszekrényben lehetőség van. 

19. A gyerekeknek a táborban dohányozni, szeszes italt fogyasztani, bódultságot okozó 
szereket használni TILOS! 

20.  A Gyermektáborban és a tábort körülvevő erdőben szemetelni TILOS! 
21. Tilos olyan eszközöket a táborba hozni, amely más üdülők testi épségét veszélyezteti. 
22. Több csoport egyidejű tartózkodása esetén, egymás nyugalmát nem zavarhatják. 
23. A szobákban, sátrakban , magnót, rádiót, televíziót nagy hangerővel üzemeltetni nem 

lehet. 
24. Este 22 órától reggel 7 óráig legyenek tekintettel azokra a vendégekre, akik pihenni, 

aludni szeretnének. 
25. A szobák felszerelési tárgyait az épületből kivinni nem szabad. 
26. A gyermektábor bejáratát zárva tartjuk a portás nyitja és zárja azt. 
27. Amennyiben elhagyják a szobát, kérjük csukják be az ablakot, erkélyajtót, zárják 

kulcsra a szobaajtót, kapcsolják le a villanyt. 
28.  A tábor tűz és balesetvédelmi előírásainak betartása, a Gyermektáborban 

tartózkodókra nézve kötelező. 
29. Az esetleges balesetekről kéjük a Gyermektábor képviselőjét tájékoztatni.  
30. A Gyermektábor területe lakó-pihenő övezet, így a KRESZ szabályai szerint a 

gépjárművek számára a megengedett maximális sebesség 20km/óra. Parkolni a kijelölt 
parkolóhelyeken lehet. 

31. A táborban tartózkodók kötelesek a tábor létesítményeit, berendezési és felszerelési 
tárgyait rendeltetésszerűen használni. 

32. A csoportvezető felelős a csoport tagjainak biztonságáért, magatartásáért, 
tevékenységéért, a házirend betartásáért. A tábor berendezéseiben, eszközeiben 
okozott kárért, a kárt okozó csoportért, gyerekért felelős intézmény, vagy a 
magánszemély köteles anyagi felelősséget vállalni. 

33. Az üdülésből az a személy, aki a közösségi magatartás szabályait durván megsérti, 
kizárható. 

34. Bármely elemi csapás esetén a kijelölt menekülési úton kell az épületeket elhagyni, és 
a pályán gyülekezni. 

35. A csoport biztonságba helyezése után kell értesíteni:  
• az illetékes hatóságot: Tűzoltók 105 

        Mentők 104   
        Rendőrség 107 

• a tábor vezetését: Táborvezető:06-30-855-11-25, 20/440-84-46 
Gondnok:20/311-18-54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


