A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria nyári táborának Házirendje
A Házirend betartása a Táborozók és a Táboroztatók közös érdeke azért, hogy mindannyiunk számára
kellemesen és biztonságosan teljen a tábor.
A tábor minden résztvevője jelentkezésével elfogadja a házirendet.
Tábori telefonok:
Kérjük, hogy a gyerekeket a +36 1 266 0482 telefonszámon keressék.
A foglalkozások időtartama alatt a mobiltelefon használatát kérjük mellőzni a Táborozók részéről,
kivéve, amikor éppen a mobiltelefon segít egy új technika elsajátításában.
Magatartás – Általános viselkedési szabályok
Jelentkezés, a táborban való részvétel:
-

A táborra való jelentkezés feltétele az aláírt házirend és a hiánytalanul kitöltött adatlap.

-

A táborban való részvétel feltétele egy egészségügyi nyilatkozat, amelyet a tábor első napját
megelőző 4 napban kell kitölteni, illetve egy nyilatkozat, amelyben gondviselő nyilatkozik arról,
hogy megismerte a Nemzeti Népegészségügyi Központ táboroztatásra vonatkozó szabályait,
javaslatait. Ezeket a tábort megelőző héten küldjük ki a résztvevőknek.

-

Mivel a tábor feladatai, illetve a munkafolyamatok egymásra épülnek, ezért kérjük a táborra
jelentkezőket, hogy a napközis tábor minden napján, a foglalkozások teljes időtartama alatt
vegyenek részt a programokon. Ezt a kitételt már a táborra való jelentkezéskor is vegyék
figyelembe. Megbetegedés, előre nem látható kötelezettség esetén kérjük, hogy amint
lehetséges, de még mindenképp a tábor aznapi foglalkozásának megkezdése előtt emailben és
telefonon is értesítsék a Galéria munkatársait.

Biztonság:
-

-

A felügyeletet turnusonként 2–3 tanár látja el.
A gyerekek okozhatnak azonban olyan károkat, amelyek nem írhatók a kísérők számlájára. Az
ilyen jellegű károkért minden egyén maga felel.
Mindenki a saját holmijára vigyáz, mert felelősséget csak a Táborvezetésnek leadott tárgyakért
és értékekért tudunk vállalni.
A táborba nagy értékű ingóság, ékszer, elektronikai eszköz (pl. MP3-lejátszó, notebook,
fényképezőgép stb.) NEM, illetve csak saját felelősségre hozható.
A táborozás ideje alatt bekövetkezett balesetekért, amennyiben azok a szabályok és/vagy
nevelői utasítások be nem tartásából, szándékos vagy gondatlan magatartásból erednek, vagy
arra vezethetőek vissza, a tábor szervezői nem vállalnak felelősséget.
Minden táborozó köteles betartani a tűz –és balesetvédelmi szabályokat, és törekednie kell az
egészségügyi előírások betartására is!
A táborban van elsősegélynyújtási doboz, ha komolyabb egészségügyi probléma adódna, akkor
orvoshoz fordulunk, és azonnal értesítjük a szülőt.

A Táborozó köteles:
- Részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni a foglalkozás
sikerét.
- Megőrizni és a rendeltetésnek megfelelően kezelni a tábor felszereléseit, valamint az oktatás
során felhasznált eszközöket.
- Ügyelni a tábor egész területének (Galéria terei, foglalkoztató-terek, park) tisztaságára.

Tilos:
-

A tábor területét a Táborvezető jóváhagyása nélkül elhagyni.
A Táborvezető vagy bármelyik Tanító utasítását szándékosan megszegni.
Más Táborozókat, vagy Tanítók testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik ember
emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul.
Más Táborozókat a turnus kellemes eltöltésében vagy a tanulásban szándékosan akadályozni.
A tábor egész területén tilos továbbá dohányozni, alkoholt fogyasztani, kábítószert használni,
egészségre ártalmas anyagokat tárolni, balesetveszélyes tevékenységet folytatni.
Tilos a tábor területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra behozni minden
olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és testi épségre,
beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.

Külső programokon való részvételkor és a helyszínek közti utazások során is az előzőekben felsorolt
magatartás követése az irányadó!
A táborból az a személy, aki a közösségi magatartás szabályait durván megsérti, magatartásával
akadályozza társai munkáját figyelmeztetés és a szülővel való konzultáció után, kizárható.
Étkezés
A Táborozók ebédidőben meleg ételt (lásd heti menü), emellett napközben kisebb étkezést (gyümölcs,
édes-sós rágcsálnivaló) és innivalót kapnak.
Amennyiben, a Táborozó előre láthatóan valamelyik napon nem fog megjelenni, azt kérjük
mihamarabb, de legkésőbb a tábor első napján, a tábor szervezőinek jelezzék.
Személyiségi jogok
Azon leszünk, hogy ne csak a Táborozók emlékeiben, hanem digitálisan is megmaradjanak a tábori
élmények, ezért fénykép-felvételek készülhetnek a Deák17 Galéria táboráról, a foglalkozásokról,
amelyeket évek múlva is jó lesz visszanézni.
A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával
a tábor bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően tárolja és harmadik félnek soha nem adja
ki. A jelentkezéssel a résztvevők elfogadják a Galéria adatvédelmi szabályzatát, amely a
www.deak17galeria.hu oldalon olvasható.
A programváltozás jogát fenntartjuk.

A Táborozók és Szüleik a táborban való megjelenésükkel elismerik, hogy elolvasták és rájuk
vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét.

A Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria nyári táborának Házirendjét tudomásul vettem.
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