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A Zootábor házirendje
A Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. Zootáborra vonatkozó házirendje (a továbbiakban: Házirend)
állapítja meg a tábor területén tartózkodókra, különösen a résztvevő gyermekekre, kísérőikre és a
táborban dolgozó személyekre vonatkozó szabályokat. A Házirend a hatályos jogszabályokkal nem
lehet ellentétes. Amennyiben a Házirendben nem szabályozott probléma merül fel a táboroztatás
biztosítása során, a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
I.

A táborban résztvevő gyermekek jogai

Minden gyermeknek joga van arra, hogy a Zootábor idején:
1. kulturált módon, szabadon kinyilváníthassa véleményét a részére biztosított ellátásról, és a
személyét érintő kérdésekben meghallgassák, azokról tájékoztatást kapjon;
2. védelmet kapjon az erőszak minden formája ellen;
3. emberi méltóságot biztosító bánásmódban részesüljön;
4. védelemben részesüljön az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, erőszak és
pornográfia;
5. személyes tárgyait birtokolhassa, őrizhesse;
6. adatait a jogszabályoknak megfelelően kezeljék;
7. panaszt tehessen, ha úgy érzi, hogy megsértették fenti jogait, ha az ellátást kifogásolja, ha a
tábor dolgozói – megítélése szerint – kötelezettségüket megszegték.
II.

A szülők jogai

A Zootábor során minden szülőnek joga van arra, hogy:
1. a gyermekével kapcsolatos történésekről tájékoztatást, felvilágosítást kapjon;
2. a gyermekét érintő eseményekkel vagy az ellátással kapcsolatosan panaszt tegyen.
III.

A panaszjog érvényesítésének rendje
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Minden gyermeknek és szülőnek joga van arra, hogy a gyermeket érintő ügyekben – kulturált módon
– véleményt nyilváníthasson, panasszal élhessen.

A panaszt elsődlegesen a csoportvezető

pedagógusnál vagy az intézményvezetőnél kell megtenni, akik kötelesek a panaszos ügyben eljárni.
Amennyiben az eljárás nem kielégítő vagy a panaszos úgy érzi, hogy további méltánytalanság érte,
illetve nincs megelégedve az eddig hozott döntésekkel, intézkedésekkel, az intézményvezetőhöz
fordulhat, aki 15 napon belül kivizsgálja az ügyet, és írásban értesíti a panaszost a vizsgálat
eredményéről.
IV.

A gyermekek kötelességei

Minden gyermek köteles:
1. a Házirend szabályait betartani;
2. a felnőttekkel tisztelettudóan viselkedni;
3. a szervezett programokon kulturáltan viselkedni;
4. tartózkodni a másokat sértő, durva vagy trágár kifejezések használatától;
5. a játék- és sporttevékenységek során vigyázni a többiek testi épségére, és kerülni az erőszakos,
agresszív viselkedést;
6. a konfliktusokat békés eszközökkel megoldani;
7. a táborban használt épületet és a használati tárgyakat, eszközöket megóvni a rongálódástól, az
esetleges rongálódást, meghibásodást jelezni a táborvezetőnek.
V.

A szülők kötelességei

A Zootábor során minden szülő köteles:
1. gondoskodni gyermeke számára az időjárásnak megfelelő ruházatról;
2. a szabályoknak megfelelő módon jelezni a gyermek távolmaradását;
3. a megbetegedett gyermekét elvinni a táborból;
4. az agresszíven, mások testi épségét veszélyeztető módon viselkedő gyermeket hazavinni.
VI.

A részvételre vonatkozó szabályok

A Zootábor zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi szabályok betartása elvárt és kötelező a
résztvevő gyermekek és hozzátartozóik részéről egyaránt:
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1. A Zootáborban való részvétel feltétele az érvényes jelentkezés, a Házirend elolvasása és
tudomásul vétele és az Egészségügyi nyilatkozat leadása.
2. A Zootáborban csak egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző gyermek
vehet részt, melyről Egészségügyi nyilatkozat kitöltése és leadása kötelező, minden hét első
napján.
3. Az a gyermek, aki nem rendelkezik érvényes jelentkezéssel és Egészségügyi nyilatkozattal, nem
vehet részt a Zootáborban.
4. Amennyiben a gyermek egészségügyi vagy egyéb okokból távol marad, a távollétet a törvényes
képviselő köteles jelezni.
5. A foglalkozások és programok 7:30-16:00 óra között zajlanak.
6. A 7:30 óra előtt és 16:00 óra után a gyermekek felügyelete nem biztosított.
7. A gyermekek a tábor területét csak a törvényes képviselővel vagy a törvényes képviselő által
meghatalmazott személlyel, illetve a törvényes képviselő írásos engedélyével hagyhatják el.
8.

A gyermekek szülői engedély nélkül a tábor területét csak pedagógus kíséretében hagyhatják
el. Önállóan tilos elhagyni a tábor területét.

9. A résztvevő gyerekek kötelesek a játék és sporteszközöket rendeltetésszerűen használni.
Kötelesek továbbá az intézmény épületeinek és berendezési tárgyainak épségét megőrizni. A
nem rendeltetésszerű használatból eredő károkról jegyzőkönyv készül. A szándékos károkozás
kártérítési felelősséget von maga után.
10. A játékokat, sporteszközöket eltulajdonítani szigorúan tilos. Az eltulajdonított eszközt,
felszerelést a törvényes képviselő köteles pótolni vagy a kárt megtéríteni.
11. Nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, telefon, technikai eszközök) vagy
készpénz hozatala nem ajánlott. Ezekért a tárgyakért a Zootábor szervezői nem vállalnak
felelősséget.
12. Nem javasoltak a táborban a játékfegyverek.
13. A táboroztatás alatt bekövetkezett balesetekért, amennyiben azok a szabályok és/vagy
pedagógusi utasítás be nem tartásából, szándékos vagy gondatlan magatartásból erednek vagy
arra vezethetők vissza, a tábor szervezői nem vállalnak felelősséget.
14. A Zootábor idején szigorúan tilos olyan magatartást tanúsítani, amely mások vagy a résztvevő
gyermek saját testi épségét veszélyezteti.
15. Betegség vagy sérülés esetén, a tábor szervezői gondoskodnak az elsősegélynyújtásról és
haladéktalanul értesítik a törvényes képviselőt.
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16. A
VII.
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A Házirend súlyos megszegése

A Házirend súlyos megszegése esetén a szülő köteles a gyermekét elvinni a táborból.
A házirend súlyos megszegésének minősül:
1. A Zootábor dolgozó pedagógusokkal, segítőkkel és egymással szemben tanúsított agresszív,
tiszteletlen viselkedés.
2. Dohányzás és dohányáru behozatala a tábor területére.
3. Az Állatkert berendezéseinek és a Zootábor tárgyi eszközeinek tudatos, szándékos rongálása.
4. Egymás értékeinek eltulajdonítása.
5. Mások testi épségének szándékos, súlyos veszélyeztetése, bántalmazás, alkohol, drog és egyéb
tudatmódosító szerek táborba történő behozatala, használata, terjesztése esetén azonnali
eltanácsolásra kerül sor.
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