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HÁZIREND 

 

a Vakáció-akció Mini 2021. évi nyári napközis táborban 

 

 

1. A tábori programok 2021. június 16. és augusztus 27. között, hétköznaponként 8.30-

tól 16.30-ig tartanak. 

2. A tábor helyszínére a Népszigeti Gyermek és Ifjúsági Táborba (1138 Bp., Népszigeti 

út 6.) az Angyalföldi Sportközpont (1139 Bp, Rozsnyay u. 4.) elől indul buszjárat és 

oda is érkezik vissza. A napközbeni programok ettől eltérő helyszínen is lehetnek, de 

az érkezés és távozás az Angyalföldi Sportközpontból történik. A gyermekek átadása 

és átvétele az előre leadott pontokon lehetséges. A táborba való belépéskor és a buszra 

való felszálláskor a gyermekeknek maszk viselése kötelező, ellenkező esetben a 

pedagógusok megtagadhatják a gyermekek átvételét. Ha az adott hét helyszíne az 

Angyalföldi Gyermek – és Ifjúsági Ház, akkor az érkezés és távozás is ott történik. 

Ebben az esetben is a táborba való belépéskor a gyermekeknek maszk, vagy arcot, 

orrot eltakaró kendő, sál viselése kötelező, ellenkező esetben a pedagógusok 

megtagadhatják a gyermekek átvételét. 

3. A legkorábbi érkezési időpont 8.00, a távozás legkésőbb 16.30 óra. 

4. A programokon 6-10 éves kor közötti, XIII. kerületi lakóhellyel rendelkező, vagy 

kerületi oktatási intézményben tanuló gyermekek vehetnek részt. 

5. A fogadó helyszíneken zsilipes rendszerű belépés keretében a gyermekeket 

érintésmentes hőmérséklet mérésnek vetjük alá. Normális határértéktől eltérő 

hőmérséklet esetén megtagadhatjuk a belépést a gyermek egészségét igazoló orvosi 

dokumentum bemutatásáig. 

6. A szülők gyermekeiket közösségi együttlétre alkalmas (egészségi- és mentális-) 

állapotban hozhatják a programokra. Kiemelten felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét 
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arra, hogy a járványhelyzetre tekintettel, kizárólag egészséges gyermeket áll 

módunkban fogadni, melyről orvosi igazolást kötelesek leadni.  

7. A táborvezetők felelőssége a gyermekek felügyeletéért 8.30-16.30 óra közötti 

időszakra terjed ki. 

8. A gyermekek élelmezéséről főszabály szerint a szülők gondoskodnak. Étkeztetési 

igényüket - melyet külön térítés ellenében biztosítunk a helyszínen, az adott hét első 

napján reggel kell jelezni. A jelentkezés és a meleg étkezés igénylése heti turnusokra 

történik. Az étkezés díját átutalással, a megadott határidőig kell kiegyenlíteni. Az 

étkeztetés heti díját hétfőn reggel, egy összegben kell befizetni.  

9. A gyermekeknek az intézmények házirendjét, tűz- és balesetvédelmi szabályait be kell 

tartaniuk. Károkozás esetén a felelősség a szülőt terheli. 

10. A gyermekeket csak az elengedő nyilatkozaton szereplő időpontban és helyen 

engedjük haza. Ettől való eltérést kérjük a hét felelősének írásban jelezni. Az 

elengedő nyilatkozaton fel kell tüntetni egy telefonszámot, amelyen bármikor elérhető 

a gyermek szülője/nagyszülője/gondviselője, illetve azon személyek, akik a gyermeket 

a tábor végén hazavihetik. 

11. A programokon való részvétel kötelező. 

12. A táborozó gyermek kötelessége,  

a, járványügyi intézkedések és szabályok betartása; 

b, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét; viselkedésével sem saját magát, sem 

pedig társait ne veszélyeztesse, (az önhibából származó balesetek, sérülések esetén 

felelősséget nem vállalunk); 

c, a táboroztató felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját 

környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában. 

13. A gyermek értéktárgyat (mobiltelefont, táblagépet, ékszert, rollert, stb.) csak saját 

felelősségére vihet a tábor helyszíneire, azok elvesztéséért, esetleges rongálódásukért 

felelősséget nem vállalunk.  

 

A szülő/gondviselő tudomásul veszi, hogy a szervező a meghirdetett táboroztatási 

feltételeket és létszámot, a járványhelyzet miatti kormányrendeletek betartása 

érdekében megváltoztathatja. 

 

A házirendben foglaltak megsértése vagy be nem tartása a táborozásból való azonnali 

kizárást vonja maga után. 

 


