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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. A gyermektábor Házirendjét, Tűz és Balesetvédelmi szabályzatát, minden 

Gyermektáborban tartózkodó személynek be kell tartani! 
A gyermektábor elhagyására szólítható fel az a személy, aki a szabályzatokban előírtakat súlyosan 
megsérti: 

• bűncselekményt, vagy szándékos rongálást követ el 
• saját, vagy más testi épségét veszélyezteti 
• az a gyermek, aki a Gyermektábort a csoportvezető engedélye nélkül elhagyja 
• 22.00 és 6.00 óra között a pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarja. 

2. A vendégek nyilvántartása belföldi egyéni és csoportos vendégnyilvántartáson történik, mely 
megegyezik a szállóvendégek számára használt bérbeadási formanyomtatvánnyal. 

 
ELŐ ÉS UTÓSZEZONBAN 
 
Az intézményi vagyon célszerű működtetése, kapacitás kihasználás és a hatékony gazdálkodás 
érdekében a tábor területét és épületeit bérbe adhatja. 
 
1.- A tábor bérbevétele előzetes bejelentkezés alapján történik. 

• Bérbevétel előtt a bérlő és a bérbe adó (Gyermektábor) megállapodást köt, az erre a célra 
készített formanyomtatvány alapján. 

• Bérleti díjak minden év elején az173/2003. (X.28.) Korm. rendelet 8.§ (4) pontjának 
figyelembe vételével kerülnek meghatározásra. 

• Szolgáltatásaink díjának kiegyenlítése átutalással történik. Számlát a Gazdasági Ellátó 
Központ állítja ki. A bérleti szerződés nyomtatványát a teljesítéstől számított négy 
munkanapon belül a IV.sz.GEK-nek el kell juttatni.  

2.- Csoportokat a tábor gondnoka, vagy portása fogadja. Gondoskodik elhelyezésükről, felhívja 
figyelmüket a táborrendre, tűz-és balesetvédelmi szabályokra. Tudomásul vételt a csoportok 
jegyzőkönyv aláírásával igazolják. 
3.- Károkozás esetén: jegyzőkönyv kerül felvételre, melyben rögzítik a károkozás tényét, mértékét, 
anyagi vonzatát. A jegyzőkönyvet a tábor gondnoka és a károkozásért felelős személy írja alá. Az 
okozott kár összegének befizetése csekken történik. A befizetés tényéről a GEK által készített 
igazolást, a jegyzőkönyvhöz csatolni kell. 
4.- A Gyermektábor területén a megrendelővel rendelkező csoportokon kívül, csak a táborvezető 
külön engedélyével tartózkodhat idegen személy. 
6.- A tábor büféje szeszesitalt, dohányárut nem árulhat. Kivételt képeznek a tábor teljes területét 
igénybe vevő felnőtt rendezvények: családi napok, csapatépítő tréningek, Majális, stb. 
A büfé üzemeltetése bérleti formában történik, tárgyévre szóló szerződéskötéssel. 
7.- A Gyermektábor üzemeltetés céljára konyháját bérbe adja. A bérlőnek kell gondoskodni az elő és-
utószezonos csoportok étkeztetéséről is, amennyiben a csoport ezt igényli. Az étkeztetés módjáról, 
tartalmáról az adott csoport és a konyha élelmezés vezetője állapodik meg. Az étkezés ellenértékének 
kifizetése is közvetlenül a konyha számlaszámára történik. 
8.- Több különböző csoport abban az esetben helyezhető el együttesen a táborban, ha egymás 
programját nem zavarják. 
9.- Ha a táborban tartózkodó csoport, vagy a csoport bármely tagja zavarja más csoportok, vagy a 
község nyugalmát, a szolgálatot teljesítő portásnak, vagy a tábor gondnokának az adott helyzetben 
megkívánt intézkedést meg kell hozni. 
10.- Járművekkel parkolni a Gyermektábor területén az erre a célra kijelölt parkoló területen lehet. 
11.- Tábornyitáskor (február hónapban), a tábor dolgozói felkészítést kapnak a szabályzatok 
betartására, a csoportok kulturált fogadására.  



12.- A táborba csoportokat fogadni csak a szükséges engedélyek megléte és a  hatályos szabályok 
betartásával lehet. 
13.- A tábor zárásakor (november hónap) értékelni kell az eltelt évet. 
 
FŐSZEZONBAN 
 
1.- Iskolai, alapítványi, egyesületi szervezésben csoportosan, felügyelő, csoportvezető kíséretében 
érkeznek a táborozók.  
2.- A csoportokat a táborvezető fogadja, ismerteti a táborrendet, napirendet. 
3.- A táborozás kezdetekor a tábor gondnoka a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat ismerteti a 
táborozókkal. Tudomásul vételt a csoportvezetők a jegyzőkönyv aláírásával igazolják. Betartásuk 
mindenkire nézve kötelező. 
4.- A felügyelők, csoportvezetők a gyerekekhez közeli faházban kerülnek elhelyezésre. A felügyelők 
létszámáról a küldő intézmény, egyesület, alapítvány dönt és gondoskodik. 
5.- A felügyelő nevelők kötelesek egész nap a gyerekek közelében, illetve a gyerekek által könnyen és 
gyorsan elérhető helyen tartózkodni. 
6.-A felügyelőnek mindig tudnia kell, hogy a rábízott tanuló milyen programon, illetve szabadidős 
tevékenységen tartózkodik. 
7.- Adott esetben a táborozón tapasztalt betegségekkel, sérülésekkel a csoportvezető felkeresi a tábor 
egészségügyi személyzetét, gondoskodik az általa előírt utasítások betartásáról. 
8.- Amennyiben a táborozó vét a táborrend ellen a csoportvezető a gyermektábor vezetőjével közösen 
dönt a további teendőkről. 
9.- Több egy időben táborozó iskolai csoport egymás nyugalmát, és programját nem zavarhatja. Erről 
a táborvezető a pedagógusok bevonásával gondoskodik. 
10.- A Gyermektáborban a 25/2001.(VI.1.)Ök.sz. rendelet alapján folyik az étkeztetés, a táborozók 
részére napi négyszeri étkezést biztosítva. 
11.- A Gyermektábor vezetése anyagi lehetőségeihez mérten biztosítja a központi programokat, 
melyen minden táborozó részt vehet. 
12.- A tábor területét, táborozó tanuló - felnőtt kíséret nélkül - csak a felügyeletét ellátó pedagógus 
engedélyével hagyhatja el. 
13.- A táborozónak a tábor területére szúró, vágó eszközt, szeszesitalt, cigarettát, vagy más a gyerekek 
egészségére káros anyagot behozni tilos. 
15.- A táborba érkező gyerekeket szállító járművek közül a buszok léphetnek be a tábor területére. A 
személygépkocsik a tábor előtt parkolhatnak a forgalom akadályozása nélkül, vagy a kijelölt parkoló 
helyen. 
15.- A táboroztatási időben idegen személy, látogató nem tartózkodhat a tábor területén. 
Kivételt képez a táborvezető engedély alapján, a pedagógusok és az egészségügyi ügyeletet ellátó 
személyzet családtagjai. Ezen vendégek a táborban tartózkodásuk ideje alatt költséget nem, de az adott 
időszakra eső és igényelt étkezési forma díját kell kifizetniük. 
16.- Értéktárgyakért a tábor vezetősége felelősséget nem vállal. Külön kérésre a tábor 
páncélszekrényébe: útlevél, ékszer, stb. elzárható. A megőrzésre átadott értékekről kétpéldányos 
feljegyzés készül, az átvevő és az átadó aláírásával. 
17.- Telefonálás céljára a portán elhelyezett készülék igénybe vehető, regisztrált perc alapján 
felszámolt  tarifával. 
18.- Fertőző, súlyosan beteg gyermek a tábor területén nem tartózkodhat. A megfelelő intézkedéseket 
főszezonban a csoportvezető teszi meg. 

 


