
BÓBITA NYÁRI TÁBOR HÁZIRENDJE 

1. A tábor nyitvatartása: hétfőtől péntekig 07:00 – 18:00 óra között. A gyermeket kizárólag 

ebben az időben, a Bóbita Okosda recepciójánál tudjuk fogadni.  

2. A gyermekeket érkezéskor az óvónőnek kell átadni, távozáskor pedig tőle kell átvenni. A 

pedagógusok tudta nélkül gyermeket a táborban otthagyni vagy onnan elvinni TILOS! 

3.  A táborban 4-8 év közötti gyermekek vehetnek részt.  

4. Az a gyermek, amelyik nem rendelkezik az intézménynél leadott, érvényes, kitöltött 

regisztrációs lappal, vagy az nem a valóságnak megfelelően van kiöltve, a táborban nem 

vehet részt.  

5. A táborozás során a külső programokra való eljutás csak nevelői kisérettel megengedett. 

6. A táborozás során a táborozók kötelesek a játékokat és egyéb eszközöket 

rendeltetésszerűen használni. Továbbá a táborozók kötelesek a tábor helyszínén lévő 

épületeket, berendezési tárgyak épségét megőrizni. A nem rendeltetésszerű használatból 

eredő károkról jegyzőkönyv készül. Az okozott kárt a szülő köteles megtéríteni.  

7. A tábor játékait, eszközeit eltulajdonítani szigorúan tilos.  

8. A táborozók magukkal hozott értékeiért a szervező nem vállal felelősséget.  

9. Tilos a táborba technikai eszközöket behozni.  

10. A táborozás során tilos a táborozók vagy más testi épségét veszélyeztetni.  

11. A táborba élelmiszert behozni tilos. A szervező kizárólag a saját étkeztetési szolgáltatójától 

hozott élelmiszerekért vállal felelősséget.  

12. A szülő köteles a gyermek számára az időjárásnak megfelelő ruházatot és felszerelést 

biztosítani. (esős idő esetén esőkabát, zárt cipő, stb.) 

13. A pedagógusok utasításait megszegni szigorúan tilos.  

14. A gyermekeknek a pedagógusok utasításainak eleget kell tenni, velük tisztelettel beszélni 

és együttműködni.  

15. A házirend első és második alkalommal történő megsértése esetén a gyermek szóbeli 

figyelmeztetésben részesül, kivétel azokban az esetekben, amikor a pedagógus úgy ítéli 

meg, hogy súlyos szabályszegésről van szó. Ilyenkor a nem megengedett viselkedés a 

táborozásból való azonnali kizárását vonhatja maga után.  

16. A házirend harmadik alkalommal történő megsértése automatikusan a táborból való 

kizárást vonja maga után.  

17. A táborból való kizárásról az Intézményvezető dönt.  

18. A táborból való kizárás esetén a tábordíj visszatérítésére nincs lehetőség.  

19. A tábor gyermekeinek egészségvédelme érdekében kérjük a szülőket, hogy gyermeküket 

kizárólag egészséges, közösségbe fogadható állapotban hozzák.  

20. Betegség esetén az orvosi igazolás bemutatása után (melynek bemutatása kötelező) a 

tábor díja részarányosan kerül visszafizetésre.   

21. Betegség vagy bármilyen okból történő elmaradás esetén mindenképpen SMS-ben előre 

jelezni kell a hiányzást. (SMS: +3630 721 3969) 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti tájékoztatót és házirendet elolvastam, a benne 

foglaltakkal egyetértek és azokat magamra, valamint gyermekemre nézve kötelezőnek és 

követendőnek fogadom el.  

Gyermekemmel a házirend tartalmát ismertettem.  

Budapest, …………………………………………. 

        ……………………………………………………… 

Szülő/gondviselő aláírása   


