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HÁZIREND
(Balatonszemes)
Az Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány táborában elszállásolt személyek kötelesek
betartani a „Házirend”et és az együttélés, a kulturált viselkedés szabályait. A házirend célja, hogy meghatározza
az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról.
1./ A táborba történő beköltözéssel egyidejűleg az elszállásoltnak eleget kell tennie a tábor irodáján történő
bejelentkezési kötelezettségének. (Csoportok esetén az alábbi adatokkal ellátott névsort kell leadni a
helyi Önkormányzat rendelete értelmében: név, születés helye, ideje, lakcím, arcképes igazolvány
száma.)
2./ Az elszállásoltnak kötelessége betartani az egyéb szabályzatokban foglaltakat (pl. tűzvédelmi szabályzat) A
vendégek a számukra kijelölt szobákban helyezkedhetnek el. Be- és kiköltözéskor a szobát leltár szerint át
kell venni, majd átadni. A táborban elhelyezett ékszerekért, készpénzért, értékpapírért és egyéb értékekért
felelősséget vállalni nem tudunk!
3./ A tábor szobáinak és egyéb helyiségeinek felszereléseiért, az ott elhelyezett tárgyakért és berendezésekért a
vendég anyagi felelősséggel tartozik. A fenntartó nem tud felelősséget vállalni a nem rendeltetésszerű
használatból eredő anyagi károkért vagy balesetekért. Az épületben és az udvaron okozott minden kárt meg
kell téríteni. Az ezekben okozott károkat annak okozója köteles megtéríteni. A szoba elhagyásakor a vendég
köteles az ajtókat és ablakokat gondosan bezárni!
4./ Minden helyiséget rendeltetésszerűen kell használni. Tilos a szobákban, folyosókon, közös helyiségekben a
falakat, bútorokat, ajtókat rongálni, ezekre ragasztani. A szobákból plédet, takarót, szivacsot kivinni nem
szabad!
5./ A vendégek az étteremben található eszközöket a rendeltetésüknek megfelelően használhatják, onnan
azokat kivinni nem szabad!
6./ A lakószobák rendjéről, tisztaságáról ottlétük alatt a vendégek kötelesek gondoskodni. A tábor legalább egy
hét tartózkodás után ágyneműcserét biztosít.
7./ A tábor épületének bejárata 06-22 óra között, folyamatosan van nyitva.
8./ A táborban 8-22 óra között fogadható látogató. Látogató csak abban az esetben léphet a táborba, ha a látogatót fogadó vendég a táborban tartózkodik, hívásra a portán megjelenik vagy a szolgálatot teljesítő alkalmazott telefonon meggyőződött arról, hogy a vendéglátó fogadja őt.
A látogatás személyi igazolvány vagy bármilyen, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány bemutatásával történik. Távozáskor szintén kérjük az arcképes igazolvány bemutatását munkatársunknak. .
Idegen személy a tábor szolgáltatásait nem veheti igénybe. Idegennek minősül minden olyan személy,
aki nem elszállásolt, illetve az elszállásolt vendége. A tábor életének zavartalansága érdekében minden
a táborban lakó vendég köteles felelősséget vállalni látogatója magtartásáért és a látogatási idő megtartásáért.
Amennyiben a táborban lakó látogatója 22 óráig nem hagyja el a tábort, köteles megfizetni a szállásdíjat,
függetlenül attól, hogy ténylegesen igénybe vette-e a szolgáltatást. Amennyiben erre a vendég nem hajlandó,
az elszállásolt köteles helytállni helyette.
10./Dohányozni a táborban nem szabad!
Amennyiben a vendég dohányzik és ebből a tábornak rendkívüli kiadása keletkezik, a vendég köteles
megtéríteni azt.
11./A tűzrendészeti, munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat, előírásokat minden vendégnek be kell
tartania. Ezek megszegése a táborból történő elbocsátással jár
Aki alkoholt fogyaszt kérjük, hogy kulturáltan és kellő mértékkel tegye!
12./A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba bevinni, illetve a szobákból kivinni tilos!
13./A tábor üzemeltetője rendszeresen ellenőrzi a Házirend betartását, eljár mindazokkal szemben, akik az
Intézményi tulajdon védelme és a tábor rendje ellen vétenek.
14./ Minden vendég köteles a többi vendégre tekintettel lenni, ezért a 22 óra utáni zajos, másokat zavaró
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tevékenységet folytatni nem lehet, a termeket el kell hagyni!

A szobák visszaadásának rendje:
Minden szobában megnézzük, hogy:
- falak nincsenek-e összerugdosva, lespriccelve, bekoszolva,
- ablakok nincsenek-e betörve,
- ágyak a helyükön vannak-e,
- ágynemű lehúzása megtörtént-e,
- ágyneműk (matrac, párna, takaró nem sérült, koszos-e (a kinti használat
miatt)
Minden szobában leltározunk:
- szobaablakokon függöny,
- szobákban 1-1 asztal, ágyak, székek
- szemetes
Minden károkozást, hiányt számla ellenében megtéríttetünk!!!
Tábort visszavétele: ……………………………………………………
Tudomásul vettem: ……………………………………………………..

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató!
1. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja
A jelen tájékoztató kiterjed minden, a Vendég által a jelentkezés során, megadott személyes
adatra.
A Vendégek által megadott személyes adatokat a Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatással
összefüggésben, a Vendég azonosítása, jelentkezések esetében ezek lebonyolítása céljából
kezeli. Az adatkezelés jogalapja mindenkor a Vendégeknek az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti önkéntes hozzájárulása azzal, hogy a Szolgáltatások igénybe vétele regisztrációt
követően vagy regisztráció nélkül, de a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyes
adatok megadásával lehetséges.
A Vendégek adatait a Szolgáltató – az érintett előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – nem
hozza nyilvánosságra és harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve, ha arra bírósági vagy
hatósági határozat, illetve jogszabályi rendelkezés alapján köteles vagy, ha a Szolgáltató a
Szolgáltatások nyújtását harmadik személynek részben vagy egészben átadja, amely esetben
az adatok átadásáról Szolgáltató a Felhasználókat értesíti.
A Vendégek személyes adatait a Szolgáltató mindenkor az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és egyéb, adatvédelemmel összefüggő
jogszabályok által meghatározott módon és mértékben, kizárólag az adatkezeléssel elérendő
célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig kezeli.
2. Az érintettek jogai
A Vendég jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni. Kérésre a
Szolgáltató köteles tájékoztatást adni a Felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az eselybp@gmail.com e-mail címen kérhető.
3. Adatbiztonság
A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
4. Jogérvényesítés
A Vendégek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz az
eselybp@gmail.com e-mail címre küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az
esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Vendég az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a
Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint bejelentéssel élhet
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c).

TÁJÉKOZTATÓ KAMERARENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

Tisztelt Vendégünk!
Tájékoztatjuk, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény vonatkozó rendelkezése
alapján vagyonvédelmi célból elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazunk, amely
mozgóképrögzítést végez. Az általunk alkalmazott eszköz az Ön tevékenységét is rögzíti.
Táborunk személyes adatkezelésének alapja az Ön önkéntes hozzájárulása, ezért felhívjuk a
figyelmét arra, amennyiben Ön jelen tájékoztatás ismeretében belép a kamerával megfigyelt
területre, úgy ezzel a magatartásával hozzájárulását megadottnak tekintjük a felvétel
készítéséhez. Amennyiben Ön nem kívánja megadni hozzájárulását személyes adatai
kezeléséhez úgy kérjük, ne lépjen be a kamerával megfigyelt területre.
A felvételt Alapítványunk telephelyén tároljuk három munkanapig. Az adatok megismerésére
jogosult személyek alapítványunk titkára, és táborvezetője.
Amennyiben Önnek jogát vagy jogos érdekét a felvétel adatának rögzítése érinti, a felvétel
rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával
kérheti Alapítványunknál, hogy az adatot ne semmisítsük meg, illetve azt ne töröljük le.
Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait jogszabály tartalmazza, mely alapján
a) adatkezelésünkről tájékoztatást,
b) a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést illetve zárolás kérhet,
valamint
c) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes
személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi
CXXXIII. törvény, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

TÁJÉKOZTATÁS A TÁBOROZTATÁS
SORÁN BETARTANDÓ JÁRVÁNYÜGYI
MEGELŐZŐ SZABÁLYOKRÓL
Megjelent: 2020. május 20.
Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása
érdekében az idei évben a táborok szervezése és működtetése során különös
figyelmet kell fordítani az alábbi járványügyi szabályok szigorú betartására.
Tábor működtetése során a szervezők tegyenek meg minden lehetséges intézkedést
arra vonatkozóan, hogy a csoportok egymástól való elkülönítése biztosítható legyen.
Törekedjenek a kb. 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartására, mind a
foglalkozások, mind étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata
során
A közös étkezések alkalmával kiemelt figyelmet kell fordítani a csoportok egymás
közötti távolságtartására, mely biztosítható térben vagy időben.
A szálláshely szolgáltatással üzemelő (ottalvós) táborok esetében az ágyak
elhelyezésénél is lehetőség szerint tartsák meg a 1,5 méteres védőtávolságot
Szabadtéri táborok
Javasoljuk előnyben részesíteni a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal
gazdagított) foglalkozásokat. Amennyiben lehetséges, javasolt a foglalkozásokat
udvaron, szabad levegőn tartani. Kerülni kell azonban a szoros személyes
érintkezéssel járó tevékenységeket (például birkózás, küzdősportok, stb.).
Zárt térben történő foglalkozások esetében a kórokozók koncentrációjának
minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos
szellőztetésre az időjárás és a környező forgalom függvényében, mely vonatkozik
minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.
Egészséges táborozók
A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus
terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő
ember jelenti.
Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a
táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek
érző diák illetve szervező vehet részt, melyről a tanuló ifjúság üdülésének és
táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján
nyilatkozni is szükséges.

12/1991. (V. 18.) NM rendelet
„4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.
(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást
megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt
vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A
nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal
együtt – a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából.”
Személyi higiéne betartása
A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéne
betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás,
kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési
etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására,
melynek érdekében a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő
oktatást tartani.
Emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a személyi higiéne alapvető szabályairól a
táborba érkezők is kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű
tájékoztatást.
Ennek részeként fokozottan ügyeljenek arra, hogy a táborba érkezéskor minden
táborozó alaposan mosson kezet vagy használjon alkoholos kézfertőtlenítést.
Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében
a táborszervező biztosítsa a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos
rendelkezésre állását.
Fokozott fertőtlenítés
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása
érdekében fokozottan ügyelni kell a tábor területének tisztaságára, a
napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt
figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az
ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású
szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
A táborozók által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén
javasolt rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni.
A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők,
illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló és fal
burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is használhatók.
Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású kézés felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden

esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint,
megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.
A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemotermodezinfekciós mosási eljárással történhet.
A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő védőeszköz biztosítása szükséges.
A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes
anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszereket
külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb
elzárható helyen kell tartani. Ha azok a veszélyes anyagok és veszélyes
készítmények közé tartoznak, akkor a külön jogszabályok előírásait kell betartani.
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a táborozók egészségét ne
veszélyeztesse.
A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget,
melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell
kiegészíteni.
Korosztálytól függően a gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete
mellett végezzék. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt.
Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló
berendezés elhelyezése, és annak használatára történő figyelemfelhívás.
Étkeztetésre vonatkozó szabályok
Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos
fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával,
valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos
szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os
maghőmérsékletet,
vagy
az
étel
minden
pontján
legalább
75°C-ot
biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek,
gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható
alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök (pl. só- és
borsszóró, ecetes üvegek stb.) tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell
figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni adagok biztosításával kiváltani
használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell
kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak,
tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök,
poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló
rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi
tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A
kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot
követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő
szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell
fektetni.
Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát
fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.
Teendő beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, vagy szervezőnél, segítőnél fertőzés tünetei
észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a
szervezők által előzetesen felkért, megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend
szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek
felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

A táboroztatás során továbbra is be kell tartani a tanuló ifjúság üdülésének és
táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben
valamint az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek
üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM
együttes rendeletben foglaltakat.

