
Házirend 
 
Az Egyesület által szervezett táborokban és oktatásokon minden résztvevő és vendég köteles elfogadni a 
házirendet, mely közös érdek a kellemes és biztonságos időtöltéshez. 
 
A tábor lakói: 
 
A tábor területén és idején csak a regisztrált táborozók és a Szervező munkatársai lakhatnak. A hotel 
területére állat nem vihető be, csak pórázon. 
 
A hotelben este 22:00 és reggel 07:00 óra között kizárólag bejelentett vendégek tartózkodhatnak. 
 
A szobabeosztást a Szervező (a Táborozók kérései alapján) határozza meg, és erről az üdülő vezetőségének 
listát készít. 
 
Tábori telefon: 
 
Kérjük, hogy a gyerekeket a +36/204-722-338 számokon keressék. 
Saját telefon használatára a vacsora utáni időszakban van csak lehetősége a táborozónak (a telefonokat 
napközben a szobában kell tartaniuk). 
 
Biztonság, vagyonvédelem: 
 
A felügyeletet turnusonként 4-6 felügyelő látja el létszámtól függően ( 5-6 táborozóra jut egy táboroztató).  
 
A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai eszközök) vagy 
készpénz hozatala nem ajánlott, de megengedett, azonban a Táborszervezők elelősséget ezekért a 
tárgyakért nem vállalnak. Értékmegőrző – korlátozott kapacitással – található az Üdülő recepcióján is. A 
szobákat – a kiskorúak biztonsága érdekében - nem zárjuk kulccsal.  
 
 
 
A tábor és az üdülő berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően, a Szervező 
utasításai szerint szabad használni. A sportfelszereléseket mindenki csak a saját alkatának és erőnlétének 
megfelelően, saját felelősségére használhatja!  
 
Az üdülő gépi-, elektromos és egyéb berendezéseit, bútorzatát és valamennyi felszerelését, a Táborozók 
saját tulajdonú eszközeiket személyes és anyagi felelősségük mellett használják, amely baleset vagy 
károkozás esetére is érvényes. E felelősség különösen érvényes a vagyonvédelemre, tűzrendészeti és 
munkavédelmi előírások betartására, betartatására. A felmerülő vészhelyzeteket, üzemzavart, 
meghibásodást, hiányosságokat a megfelelő személynél (táborvezetők, ügyeletesek vagy recepció) azonnal 
jelenteni kell. 
 
A hotelszobák leltárába tartozó eszközöket, felszerelési és berendezési tárgyait az épületből, az adott 
szobából is tilos kivinni. 
 
Az üdülő berendezéseit, eszközeit szándékosan megrongáló személy a kár megtérítésére kötelezhető és 
ellene szabálysértési eljárás indítható valamint az Üdülő területéről eltávolítható. 
 
 
Ellátás: 
 
A bentlakásos táborozók napi 3-szori étkezést kapnak: reggeli, meleg ebéd és vacsora.  
A bejárós táborozók a jelentkezési lapon előre megjelölt ellátást igényelhetik.  
Emellett a tábor területén üzemel büfé és étterem. Kérjük, hogy romlandó élelmiszert ne küldjenek a 
Táborozóval! 
 
A szobák és egyéb helyiségek rendje, magatartási szabályok: 
 
A Szervező és az üdülő alkalmazottai hivatalos ügyben (takarítás, karbantartás, napi ellenőrzés) a 
táborozók távollétében is bemehetnek a szobákba. A szekrények és fiókok, a személyes tárgyak ellenőrzése 
azonban csak indokolt esetben lehetséges. 
 
A hotelszobák és a hozzátartozó helyiségek rendjéért, tisztaságáért, az ott telepített eszközök, bútorzat és 
berendezések rendeltetésszerű használatáért a lakók egyénileg és egyetemlegesen felelnek. 
 
 



A tábor területén, a szobákban, a hotel bármely helyiségében és az üdülő teljes területén: 
• tilos dohányozni (dohányzást helyettesítő eszközökkel is), alkoholt fogyasztani, kábítószert 

használni, illetve tiltott szert behozni. 
• tilos behozni olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi 

épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket, szúró- és vágó eszközöket 
• tilos a táborban magánál tartani gyógyszert (vényre, vény nélküli), amelyről a szülők nem 

tájékoztatták előre – legkésőbb a táborba érkezéskor – a Táborvezetőket. A Táborvezető 
megtilthatja, hogy a Táborozó egyes gyógyszereket magánál tartson, de ez esetben ezeket a 
Táborvezető tárolja és szedésüket a tábor ideje alatt felügyeli. Tilos az engedéllyel magánál 
tartott gyógyszert más táborozóval megosztani. 

• hobbiállatot tartani, egészségre ártalmas anyagokat tárolni, balesetveszélyes tevékenységet 
folytatni.  

• a tilalom megszegéséből eredő téves tűzriasztás költségei a szabályt megszegő táborozót terheli. 
• tilos a falakra, bútorokra, berendezési tárgyakra, ajtókra, ablakokra, beleértve ezek külső oldalait 

is, dekorációt szögelni, ragasztani. 
• a rend és a tisztaság betartása, tilos a szemetelés, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben 

tartása és a kulturált viselkedés.  
• a szobákban élelmiszert, edényeket tárolni, étkezni szigorúan tilos. 

 
A tábor területén a Táborvezető jóváhagyása szükséges minden esetben: 

• a tábor területének elhagyásához, melybe bele tartozik a Balatonban való fürdőzés és a szobák 
takarodó utáni elhagyása is 

• foglalkozás közben a csoport vagy maga a foglalkozás elhagyásához 
 
A Táborozók számára tilos: 

• a Táborvezető vagy bármelyik Tanító utasítását szándékosan megszegni. 

• tilos más Táborozókat, vagy Tanítók testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember 
emberi 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. 

• ékszerviselés a sportfoglalkozásokon biztonsági okból  
 
A tábort csak egészséges személyek látogathatják.  
 
A Táborozó köteles: 

• Szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges (fertőző betegségben nem szenved) és 
részt vehet a táborozásban. Ehhez mi nyújtunk egy előre elkészített formanyomtatványt. 

• A járványügyi megelőző intézkedéseket és szabályokat a táborozás során betartani. 

• A jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy 
gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról, illetve az úszástudás megfelelő szintjéről. 

• A veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi Tanítónak, 
illetve felnőttnek. 

• Részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni az oktatás sikerét. 

• Megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint az 
oktatás során felhasznált eszközöket. A Táborozó felelős a rábízott és általa használt tárgyakért. 
Ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után.  

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

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

 
Időjárás 
A jó időjárást nem tudjuk garantálni, így a tábor díjának visszatérítésére rossz időjárás miatt nincs mód. 
A rossz idő miatt elhalasztott szörf foglalkozást lehetőség szerint a tábor ideje alatt részben vagy egészében 
bepótoljuk, illetve az elméleti foglalkozásokat ezekre az időszakokra tesszük. Törekszünk az órák leadására 
minden körülmények között, de a biztonsági előírások figyelembe vétele mellett. Így a szörffoglalkozásokat 
hűvösebb időben, illetve enyhe eső esetén is megtartjuk. Ezekben az esetekben a táborozók részére 
neoprén ruhát biztosítunk. A szélcsendes időszakokban SUP-olási lehetőséget biztosítunk, illetve szabadtéri 
sportos játékokat szervezünk. 
 
A Házirend megsértése: 
A Házirend többszörös, vagy egyszeri súlyos megsértésével a táborozót a táborszervező kizárhatja és 
hazaküldheti a táborból. 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: 
Kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni. 
A 2021-es nyáron a járványhelyzetre való tekintettel a szülőknek NINCS lehetőségük a Táborozók 
látogatására és a szobáikba bemenni. 
 
Egyéb rendelkezések: 
Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a Hethland Üdülő, 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 kizárólag az 
adatvédelmi szabályzatban foglalt kivételekkel adja ki. 
 
A Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A táborozók és szüleik a jelentkezés elküldésével elismerik, 
hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét. 
 
Érvényes: 2021. május 21-től visszavonásig. 
 
 
 
 
 


