
 
 

 
 
 

 
 

A FEHÉRTÓI MADARÁSZ UTÁNPÓTLÁS TÁBOR 

TÁBOROZÁSI HÁZIRENDJE 
 

Megérkezés-távozás 
 
● A szállást (sátorhelyet) az érkezés napján a tábor ismertetőjében feltüntetett 
időponttól lehet elfoglalni, illetve kell a távozás napján elhagyni. 
 
● A táborozók a táborban tűz- és balesetvédelmi oktatásban vesznek részt, 
megismerik a házirendet, a táborozási szabályokat, amelyeket aláírásukkal igazolnak. 
 
● Távozáskor a szemetet a hulladéktárolóba kell kivinni.  
 
 
● A szálláshely elhagyása előtt a táborvezetőnél rendezni kell a tábor ideje alatt 
történt károkozás, illetve az ebből adódó többletmunka díját. 
 
 
 
Az egyes helyiségek használata, egyéb rendelkezések 
 
● A Fehértói Madárvárta épületében táborozók csak a fürdőszobába és a konyha 
helyiségbe léphetnek be. 
 
● A fürdő használatakor a szükséges gondossággal kell eljárni, a csapokat 
használat után el kell zárni, a villanyokat le kell oltani, az esetlegesen tapasztalt 
rendellenességeket a táborvezetőnél jelezni kell, a tisztaságot kérjük megőrizni. 
 
● Alkoholt a táborba hozni tilos! 
 
● A táborba semmi olyan dolog/tárgy nem hozható be, amellyel mások testi vagy 
lelki épségét veszélyeztetik, vagy kockáztatják. 
 
● A konyhafelszerelést a sátorba nem lehet széthordani.  
● Este 22.00 után a sátrak körül nem szabad hangoskodni, a többi táborozó 
nyugalmát zavarni.  
 
● A mobiltelefonokat reggel és este a táborvezető által megadott időben le kell 
adni. Használata csak az ő engedélyével lehetséges. 
 
● Minden táborozónak ügyelni kell arra, hogy ne sértse meg társa/társai  
személyi és emberi méltóságát, hanem tartsa tiszteletben azt. 
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● A tábor ideje alatt a tábor területét a táborvezető engedélye nélkül elhagyni tilos! 
 
 
Udvari rendtartás 
 
● Tábortüzet rakni a kijelölt helyen – szélmentes időben, a táborvezető 
engedélyével és felügyeletével lehet. 
 
● Labdázni, sportolni a tábor erre a célra kialakított területén, egymás testi 
épségére figyelve szabad. 
 
● Kérjük, hogy az egyes helyiségek, az épület, az udvar, a környezet tisztaságára, 
rendjére, csendjére ügyeljetek, hogy ti és mások is élvezhessék azt! Mindennemű 
rendellenességről a táborvezetőt kell értesíteni. 
 
A házirend érvényes minden táborozóra, súlyos megsértése esetén az elkövetőt a 
tábor vezetője a táborból azonnali hatállyal hazaküldheti. Ez esetben a befizetett 
táborozási díjat nem térítjük vissza. 
 
A balesetbiztosítás megkötése a tábor megkezdése előtt ajánlott minden táborozó  
számára. 
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