
      BSZ/434/2022 

 

A Csili Művelődési Központ tábori házirendje 

2022 

A táborozó gyermekek egészségének megőrzése érdekében az alábbi intézkedéseket vezetjük be a 

táborok idejére: 

 

 „A” épület főbejáratát 7.30-tól tartjuk nyitva, ha a gyermek korábban érkezne a „B” portánál tudjuk 

fogadni.  

Minden táborunk 8-16 óráig tart, 7.30-tól és 16.30-ig oktatói ügyeletet tartunk, ha ennél korábban 

jönne, illetve később maradna a gyermek, a portán vigyáznak rá.  

A táboraink díját lehet átutalással fizetni (a közleményben mindig legyen feltüntetve, a gyermek, és a 

tábor neve, bankszámla számunk: Raiffeisen Bank: 12001008-01510895-00100006), illetve 

készpénzzel, bankkártyával pénztárunkban (nyitva tartás: hétfőtől - péntekig: 10-12 óráig, 14-17.30 

óráig). 

A táborokba csak azok fizethetnek be, akik már előre regisztráltak a táborok szervezőjénél és a szervező 

visszaigazolta, hogy van helye a gyermeknek. 

Az intézmény minden meghirdetett táborát tervezetten megtartja, ha a tábor minimum létszáma 

teljesül. Az esetleges pandémiás helyzethez kapcsolódó, kulturális intézményeket érintő 

jogszabályváltozások befolyásolhatják a megrendezés lehetőségeit.  

Minden tábornál a legkésőbbi fizetési időpont táborkezdés előtt két héttel. Érdemes minél hamarabb 

a befizetést elintézni, mert ebben az esetben tudunk mindenképpen helyet biztosítani a gyermeknek. 

Minden tábort egy összegben kell befizetni, mely az ebédet is tartalmazza. Az átutalás visszaigazolását 

kérjük, küldjék el az adott szervezőnek, hogy véglegesíthesse a jelentkezést. 

A tábor elmaradása esetén automatikus, rendkívüli helyzetben, kérvény alapján egyéni elbírálás 

alapján történik a befizetett összegek visszafizetése. 

Testvér kedvezmény igényelhető, ha ugyanabba a táborba egyszerre jönnek a gyermekek, 1500-1500 

Ft összegben, melyet a jelentkezési lapon kérünk jelezni. 

 

Tábori egészségügyi előírások 

A gyermekek biztonsága érdekében kizárólag védettségi igazolvánnyal rendelkező 

foglalkozásvezetőket, segítőket bíz meg intézményünk a gyermekek felügyeletével.   

A Csili Művelődési Központ belső tereibe, termeibe csak a gyermekek, az oktató és a segítő 

tartózkodhat, a szülők csak a portáig kísérhetik gyermekeiket.  



Minden gyermeknek érkezéskor a kihelyezett kézfertőtlenítővel meg kell tisztítani a kezét, csak 

ezután mehet az intézmény belső tereibe. A táborozás alatt rendszeres és folyamatos kézfertőtlenítést 

és kézmosást biztosítunk, illetve a tábor területén folyamatos a fertőtlenítés is.  

A szülőnek/gondviselőnek 4 napnál nem régebbi egészségügyi nyilatkozatban igazolnia kell, hogy a 

gyermek megfelelő egészségi állapotban van. Csak egészséges gyermek jöhet táborozni! Az 

egészségügyi nyilatkozat letölthető a honlapunkról. (https://www.csili.hu/taborok/) 

A táborba érkezéskor a gyermekek a korosztályuknak megfelelő tájékoztatást kapnak a személyi 

higiéné alapvető szabályairól. (pl. tüsszögés, köhögés, távolságtartás, kézmosás) 

A termeinkben és étkezéskor a lehetőségekhez képest biztosítjuk az ajánlott 1,5 méteres távolságot 

a gyermekek között. Csökkentettük a maximális táborlétszámokat, a termek méreteihez igazítva, így 

könnyebben tudjuk a gyermekeknek távolságtartást biztosítani. 

A zárt terekben az időjárásnak megfelelően (lehetőleg folyamatos) szellőztetést tartunk. Sokat 

tartózkodnak a gyermekek levegőn, esetlegesen az intézményt is elhagyják levegőzés céljából. 

A táborozás alatt folyamatosan elkülönítő teret biztosítunk betegség esetére. Ha a tábor alatt az oktató 

a gyermeken betegség tüneteit tapasztalja, akkor elkülönítjük a többi gyermektől és értesítjük a szülőt, 

hogy minél hamarabb haza tudja vinni. Ha másnapra mégis úgy tűnik, hogy nem beteg, csak orvosi 

igazolással tud csatlakozni újra a többi táborozóhoz. 

 

Ha bármilyen kérdése, észrevétele van, forduljon a tábor szervezőjéhez! 
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