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Házirend
Köszöntjük a Gólyahír Gyermek- és Ifjúsági Táborban,
tartalmas kikapcsolódást kívánunk Önnek, csoportjának, barátainak!
Szeretnénk, ha kellemesen éreznék magukat, és nagyon örülnénk, ha máskor is visszatérnének
hozzánk. Annak érdekében, hogy pihenésük zavartalan lehessen, valamint, hogy a Tábort más
csoportok is egyenértékűen használhassák, kérjük, olvassa el együttműködési feltételeinket.
1. A Gólyahír Gyermek- és Ifjúsági Tábor helyiségeiben, csak előre bejelentett/
egyezetett csoportok tartózkodhatnak!
2. Kérjük, a gördülékeny szolgáltatás érdekében érkezésüket, valamint az igényelt
faházak/szobák elfoglalását 14 órától, távozásukkor a faházak/szobák szobák
átadását délelőtt 10 óráig időzíteni. Természetesen van lehetőség a csomagok
tárolására, amennyiben korábban érkeznek/ később távoznak. Lehetőség van a fenti
érkezési, távozási időpontoktól való eltérésre, ezt valamennyi esetben külön egyeztetni
szükséges.
3. Kérjük, szíves együttműködésüket a közös helyiségek használatában!
4. Amennyiben rendezvény, házi buli, parti céljára kívánják igénybe venni a Tábort/
szálláshelyeinket, úgy kérjük, ezt mindenképpen jelezzék nekünk!
5. Több csoport egyidejű itt tartózkodása esetén, magnó és egyéb zenegép használata
este 22 óráig lehetséges, a csoportvezetőkkel történt egyeztetés után.
6. Több csoport egyidejű tartózkodása esetén javasoljuk a faházak/szobák zárását, az
esetleges kellemetlenségek elkerülése végett. Az őrizetlenül hagyott értékekért nem
tudunk felelősséget vállalni! A kulcsokat a táborvezető adja át, a csoport vezetőjének.
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7. Érkezéskor, a korábban jelzett igényüknek megfelelően az ágyneműt, illetve huzatot
megkapják, távozáskor kérjük, a használt ágyneműhuzatot lehúzva, faházanként/
szobánként leadni.
8. A táborvezető/ helyettes a táborozás egész ideje alatt a Táborban tartózkodik, állandó
felügyeletet biztosít. A Tábor bejáratától jobbra található faházban érhető el.
9. Kérjük, a következő alapvető szabályokat minden körülmények között tartsák
tiszteletben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Tábor egész területén dohányozni tilos!
A Tábor belső területére gépjárművel behajtani tilos, parkolás a
hátsó bejáratnál!
Házi állatot a Tábor területére bevinni tilos!
Az étteremből evőeszközöket, élelmiszert közegészségügyi okokból
kivinni tilos!
Szemetet az erre a célra kijelölt tárolókba kérjük elhelyezni!
Kérjük, hogy takarékosan bánjanak az energiával: a közös
helyiségben a vízcsapokat használat után zárják el, a villanyt
kapcsolják le!
Valamennyi faházhoz/ szobához tartozik egy leltár. Kérjük,
gondoskodjanak arról, hogy a leltárban felsorolt bútorok a helyükön,
és eredeti állapotukban maradjanak meg!
Amennyiben valami eltörik, megsérül, vagy elvész a használati tárgy
leltárban megjelölt ellenértékét kérjük, fizessék ki a táborvezetőnek!
Kérjük, hogy a faházak külső részén található elektromos
kapcsolóhoz ne nyúljanak!
Ha napközben elhagyják a Tábort, zárják be a szobák/ faházak ajtaját
és vigyék magukkal a kulcsot, vagy adják át a táborvezetőnek!
Ha valami elromlik, kérjük, ne próbálják megjavítani, szíveskedjenek
jelezni a táborvezetőnek.
A Tábor területén tűzet gyújtani kizáróan a kijelölt tűzrakó helyen
lehet!
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10. Néhány hasznos tudnivaló:
• Kérjük, ügyeljenek a kullancsveszélyre, használjanak kullancsriasztó
szereket!
• Orvosi ellátás a központi orvosi rendelőben biztosított (4440
Tiszavasvári, Kossuth u. 10.). A legközelebbi gyógyszertár a Kabay
János Gyógyszertár (4440 Tiszavasvári Vasvári P. u. 18.)
Ha jól érezték magukat nálunk, kérjük, vigyék hírét, és tapasztalataikkal együtt adják tovább
barátaiknak, ismerőseiknek!
Kérjük, hogy a Vendégkönyv aláírásáról se feledkezzenek meg!
Kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk!

