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Táborozási szabályok 

 

 

1. A táborozási szabályok kiterjednek a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és 

Konferencia Központ (a továbbiakban: MH RKKK) által szervezett nyári táborokon 

résztvevő személyekre. 

2. A táboroztatók engedélye és felügyelete nélkül a tábor területét elhagyni tilos. 

3. A tábor programjain a részvétel kötelező. 

4. A tábor idején minden táborlakótól elvárt a civilizált viselkedés és hangnem. Az 

esetlegesen felmerülő nézeteltéréseket, összetűzéseket a táboroztató tanárok 

orvosolják. 

5. A táborlakó kötelessége a hálóhelyének rendben tartása, kötelességének elmulasztása 

esetén a felügyeletet ellátó pedagógus erre kötelezheti. A táboroztató tanárok minden 

reggel szobaszemlét tartanak, a rendet pontozzák. 

6. A szobákban elhelyezett leltáríven szereplő berendezési és felszerelési tárgyakért a 

szobában lakók törvényes képviselői egyetemlegesen felelnek. A berendezési tárgyak 

sérülése, illetve eltűnése esetén a kárt az okozó törvényes képviselőjének, illetve ha ez 

nem állapítható meg, akkor a szobában lakók törvényes képviselőinek együttesen kell 

megtéríteni. A szobákat a táborozás megkezdésekor átvett és megtekintett állapotban 

és elrendezésben kell visszaadni. 

7. Az MH RKKK nem vállal felelősséget a táborlakók tulajdonát képező ingó dolgokért, 

azért mindenki maga felel.  

8. Az esti lefekvés és a reggeli felkelés időpontját a programoktól függően a táboroztató 

tanárok állapítják meg. 

9. Az éjszakát minden táborozónak kötelező a saját szobájában eltölteni. Villanyoltás 

után a szobák elhagyására csak különlegesen indokolt esetben kerülhet sor.  

10. Dohányzás, alkohol és drogok fogyasztása szigorúan TILOS!  

11. Betegség, rosszullét, csípések, leégések stb. esetén a táborlakó köteles azonnal 

jelentkezni a táboroztatóknál. 

12. A tűz- és vágószerszámok használata a táborvezetők engedélye, jelenléte és 

jóváhagyása nélkül tilos. 

13. Veszélyt vagy balesetet előidéző helyzetet a táboroztatók felé haladéktalanul jelenteni 

kell. 

14. A strandolás lehetőségét a táboroztatók engedélyezik, az időjárás és a programok 

függvényében. Fürdőzés csak az arra kijelölt helyen, a táboroztatók személyes 

felügyelete mellett megengedett. Engedély nélküli fürdéssel összefüggő balesetek 

esetén, a táboroztatókat felelősség nem terheli. 



15. Aki a táborozási szabályokat megszegi, a vétség súlyától függően – a szülők előzetes 

értesítését követően – a táborból kizárható. Kizárás esetén a befizetett térítési díj vagy 

annak időarányos része vissza nem követelhető. 

 

 

 

A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő  

neve: ………………………………………  

 

 

A tábori szabályokat elolvastam, megértettem és aláírásommal igazolom, hogy azokat 

elfogadom: 

 

 

Kelt: …………………………. 2023…………………. hó ……………….nap 

 

 

 

__________________________   ______________________________ 

      szülő / törvényes képviselő    táborozásban résztvevő 

                 aláírása       aláírása 

 


