
2020 HÁZIREND 

 

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának Házirendje a Gyermektábor területén 

tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik 

 
1. A Gyermektáborba érkező csoport a portán veheti fel a házkulcsokat, 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 Gyermektáborban, 18 év alatt csak vezetővel érkező vendéget fogadunk. A csoportvezető 

felelős a csoport tagjainak teljes biztonságáért, programjáért, magatartásáért. 

4. A tábor egész területén dohányozni TILOS! A felnőtteknek dohányzás a tábor bejáratától 5 

méterre a kijelölt dohányzó helyen! 

5. Tüzet gyújtani csak az erre a célra kijelölt helyen lehet, a tábor gondnokának engedélyével.  

6. A szobákat a lakók maguk tartják rendben, kérjük, hogy a szobák felszerelési tárgyait ne 

vigyék ki a házból. A hálóhelyiségek takarítása, fertőtlenítése a vendégek távozása után 

történik.  

7. Értékekért – pénz, óra, mobiltelefon stb – felelősséget a táborvezetése nem vállal. 

Értéktárgyak őrzésére a portai páncélszekrényben lehetőség van. 

8. A talált tárgyakat kérjük leadni a portán. 

9. A Gyermektáborban és a tábort körülvevő erdőben szemetelni TILOS! 

10. Több vendég egyidejű tartózkodása esetén, egymás nyugalmát nem zavarhatják. 22.00 óra 

után hangoskodni, a többi vendég pihenését zavarni szigorúan tilos. 

11.  A tábor tűz és balesetvédelmi előírásainak betartása, a Gyermektábor vendégeinek kötelező.  

12. A táborban tartózkodók kötelesek a tábor létesítményeit, berendezési és felszerelési tárgyait 

rendeltetésszerűen használni. 

13. Biztonsági okokból a szobákban elektromos készülékeket működtetni tilos! 

14. A gyermektábor elhagyására szólítható fel az a személy, aki: 

• 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. 

15. Balesetről, vagy egyéb rendkívüli eseményről a Gyermektábor vezetőjét azonnal értesíteni 

kell. 

16. A diákok időszakos, vagy végleges eltávozásához a csoportvezető engedélye szükséges. 

17. A szobák elhagyásakor az ablakok és ajtók zárására fokozottan ügyelni kell. 

18. A tábor berendezéseiben, eszközeiben okozott kárért, a kárt okozó csoportért, a csoportvezető, 

gyerekért felelős intézmény, vagy a magánszemély köteles anyagi felelősséget vállalni. 

19. Bármely elemi csapás esetén a kijelölt menekülési úton kell az épületeket elhagyni, és a 

pályán gyülekezni. 

20. A vendégek biztonságba helyezése után értesíteni kell:  

• az illetékes hatóságot: Tűzoltók 105 

     Mentők 104   

     Rendőrség 107 

• a tábor vezetését: Táborvezető:30/855-11-25, 20/440-84-46 

    Gondnok:20/396-60-26 

 

2020 évi járványügyi helyzet miatt Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ május 20-án kiadott táboroztatással kapcsolatos tájékoztató 

dokumentumai, valamint Magyarország Kormánya által kiadott Koronavírus terjedésének 

megelőzésével kapcsolatos hivatalos információk alapján a következőkkel egészíti ki a már 

érvényben lévő házirendjét. 



 

Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében az idei 

évben a táborok szervezése és működtetése során különös figyelmet kell fordítani az alábbi 

járványügyi szabályok szigorú betartására: 

 

1. A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése 

szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti. Ezért az 

elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a táborokban kizárólag egészséges, 

tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák illetve szervező vehet részt, melyről a 

tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM 

rendelet alapján a szülőnek nyilatkozni is szükséges. 

Megérkezéskor a táborozók és kísérő pedagógusok hőmérsékletmérésen esnek át! 

 

2. A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéné betartására, 

melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének 

elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének 

legfontosabb eszköze. 

 

3. A házakban, sátrakban pótágyazásra lehetőség nincs! 

 

4. Domboldali házakban 5fő, Altábori szobákban 6fő, Sátorban 2fő szállásolható el. 

 

5. A Koronavírus megelőzése érdekében a hálóhelyek fertőtlenítését naponta kétszer végezzük. 

 

6. Zárt térben való belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő szerek használata kötelező! 

 

7. A Gyermektábor területén csak és kizárólag a táborozó gyermek és a táborozást segítő 

pedagógusok, illetve a táborozás működését biztosító személyzet tartózkodhat. A táborozás egy 

hete alatt kérjük, hogy a szülők a gyermekeiket ne látogassák! A tábor területére a táborozás 

megkezdése után szigorúan tilos otthonról hozott élelmiszert, vagy egyéb más használati 

tárgyat behozni/beküldeni.  

 

8. A szálláshelyeken és zárt helyeken mindenkinek törekedni kell a kb. 1,5 méteres védőtávolság 

folyamatos betartására. 

 

Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborának házirendjét kiegészítő, a járványügyi helyzet 

megelőzéséről szóló kiegészítő intézkedések visszavonásig érvényesek! 

 

 

 

Kelt.: Győrújbarát, 2020.05.28 . 

 

        Fehérné Bocska Erzsébet 

        igazgató 


