
HÁZIREND - Bentlakásos vitorlás-, és szörftábor  

 

A táborozók és szüleik a táborba való jelentkezés elküldésével elismerik, hogy a bentlakásos Neuron 
vitorlás-, és szörftábor - továbbiakban: tábor Házirendjét elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag 
kötelező érvényűnek tekintik. 

1. A táborozás feltétele, hogy táborozó rendelkezzen szülői nyilatkozattal arról, hogy egészséges 
és részt vehet a táborozásban, valamint a jelentkezési lapon köteles nyilatkoznia bármilyen 
tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról. 

2. Táborozó köteles a táboroztatók/oktatók utasításait betartani, valamint a foglalkozásokon 
részt venni és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni az oktatás sikerét. A 
foglalkozásokat tilos az oktató engedélye nélkül elhagyni, a táboroztatók/oktatók utasításait 
szándékosan megszegni! 

3. Tilos más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan 
akadályozni. 

4. Táborozó köteles rendeltetésszerűen használni a tábor létesítményeit, felszereléseit, valamint 
az oktatás során felhasznált eszközöket, illetve a saját, táborba hozott értékeit is. A Táborozó 
felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, engedély nélküli elvitele 
kártérítési kötelezettséget von maga után.  

5. A táborba nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai 
eszközök) vagy készpénz hozatala nem ajánlott, de megengedett, azonban a Táborszervezők 
felelősséget ezekért a tárgyakért nem vállalnak. 

6. Táborozó köteles ügyelni a tábor egész területének tisztaságára. 

7. A szobákban lévő berendezést csak a szállásadó előzetes hozzájárulásával lehet átrendezni. 

8. Ha a Táborozó rendkívüli helyzetet pl. balesetet, tűzesetet észlel, köteles azt haladéktalanul 
jeleznie a legközelebbi felnőttnek. 

9. Tilos a tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy 
rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az 
életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket is. 

10. Tilos dohány-, és alkoholos terméket, vagy más tiltott szert, eszközt a táborba hozni. (A 
tilalmazott tárgyat vagy anyagot annak fellelése esetén a Táborozótól elvesszük és – ha ezt a 
jogszabály engedi – a törvényes képviselőinek kérésre visszaszolgáltatjuk a turnus 
befejeztével.) 

11. A tábor területére háziállatot bevinni tilos. 

12. Tilos más Táborozók, egyének testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, másik ember 
méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, felelősségre vonást 
eredményez. 

13. Tilos a tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni. Ebbe bele tartozik a 
Balatonban való engedély nélküli fürdőzés és a szobák takarodó utáni elhagyása is. 

14. Tilos a szobákban romlandó élelmiszert tárolni. 



15. Balesetmegelőzési okból a sportfoglalkozásokon tilos az ékszer viselése. 
 

16. A Házirend többszöri, vagy egyszeri súlyos megsértése esetén a Táborozót a táborozásból 
kizárjuk és hazaküldjük. A Házirend megsértése miatt való hazaküldés esetén a turnus díja 
részlegesen sem kerül visszatérítésre. A Házirend megsértése miatt való hazaküldés esetén 
fellebbezésnek helye nincs. A Házirend megsértése miatt való hazaküldést követően a 
Táborozó újbóli jelentkezését a Táborszervező visszautasíthatja. 
 

17. A Szülőknek lehetőségük van a táborban a Táborozót előre egyeztetett időpontban látogatni, 
illetve kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a Táborvezetőhöz fordulni. 

18. Minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a hatályos Ptk. rendelkezései érvényesek. 

 

 

 


