
 

 

 

 

 

Táborban való részvétel lemondásának feltételei (1. sz. melléklet) 

 

A Budapesti Gépészeti SZC Magyar Hajózási Technikum, mint a napközis gyermektábor szervezője 

fenntartja magának a jogot, hogy az éppen aktuális időjárás, vagy a jelentkezők létszámának függvényében a 

programot módosítsa. 

Amennyiben a jelentkezési lapon szereplő befizetési határidőig a minimális létszámú jelentkező (12 fő) nem 

jön össze, a szervező lemondhatja a tábor indítását, ez esetben az addig befizetett teljes összeg visszajár a 

szülőnek. 

Ugyancsak teljes összeget fizet vissza a szervező, amennyiben a jelentkező a befizetési határidő előtt vonja 

vissza korábban jelzett részvételi szándékát.  

A befizetési határidő után a tábor kezdetéig lemondott részvétel díjából a szervező 25.000 forintot térít vissza. 

 

Budapest, 2021. június 3. 

   

  A tábor szervezői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

A budapesti napközis tábor házirendje (2. sz. melléklet) 

 

Érvényes a Budapesten megszervezett turnusok időtartamában és helyszínein. Fő helyszín: Hunnia 

iskolahajó, Újpesti Öböl, Váci út 200., Vízügyi Kikötő (bejárat a Horgászegyesületek Szövetsége melletti 

kapun keresztül). 

A gyerektábor napirendje a következő:  

7:30-8:30 megérkezés, szabad játék;  

8:30-9:00 reggeli;  

9:00-12:30 meghirdetett program, mely az időjárás függvényében változhat;  

12:30-13:30 ebéd;  

13:30-15:30 meghirdetett program, mely az időjárás függvényében változhat;  

15:30-16:00 uzsonna;  

16:00-16:30 szabad játék. 

Tervezett programok: hajóüzemi ismeretek, csomózás (kötélmunkák); vízirendészeti és vízimentő tájékoztató 

és bemutató; hajós cégeknél üzemlátogatás; evezés, motorcsónakázás; kézműves foglalkozás: paracord 

ékszerek és pirográf emléktárgyak készítése. 

A gyermek időjárásnak megfelelő ruházatban érkezzen, kisméretű hátizsákban esőkabátot, kulacsot, sapkát, 

napvédő krémet, szúnyog- és kullancsriasztót érdemes hozni. Társasjátékot, kártyajátékot a szabadidő 

eltöltése céljából szívesen látunk. A tábor ideje alatt mobiltelefon, tablet, okos óra stb. használata nem 

megengedett, amennyiben a gyermek hoz magával ilyesmit, legyen szíves a táskájában tartani. 

A gyermekek biztonságáért, felügyeletéért és foglalkoztatásáért a Magyar Hajózási Technikum dolgozói, ill. 

a Hunnia hajó személyzete vállal felelősséget, ezért az általuk megfogalmazott szabályokat a táborozó köteles 

betartani. A táborba hozott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. 

A Hunnia hajó teljes területén, különösen a kormányállásban és a gépházban, gyermek csak felügyelettel 

tartózkodhat. A tábor területét a gyermek a táborvezetők tudtával és engedélyével illetve szülő/gondviselő 

kíséretében hagyhatja el. 

Amennyiben a gyermek kárt okoz a hajó berendezésében vagy műszereiben, a szülő vagy gondviselő 

kártérítési felelősséggel tartozik. 

A gyermek köteles a tábor vezetőinek azonnal jelezni, ha balesetet, sérülést, rosszullétet vagy bármilyen 

rendellenességet észlel. 

 

Budapest, 2021. június 3.   

A tábor szervezői 



    

  

A szegedi napközis tábor házirendje (3. sz. melléklet) 

 

Érvényes a Szegeden megszervezett turnusok időtartamában és helyszínein. Fő helyszín: Szegedi Partfürdő 

és Kemping, 6726 Szeged, Középkikötő sor 

A gyerektábor napirendje a következő:  

7:30-8:30 megérkezés, szabad játék; 

8:30-9:00 reggeli;  

9:00-12:30 meghirdetett program, mely az időjárás függvényében változhat;  

12:30-13:30 ebéd;  

13:30-15:30 meghirdetett program, mely az időjárás függvényében változhat;  

15:30-16:00 uzsonna;  

16:00-16:30 szabad játék. 

Tervezett programok: vízirendészeti és vízimentő tájékoztató; látogatás a Szegedi Vízisport Egyesületnél, 

motorcsónakázás; látogatás a Jégvirág, Hegyalja hajókon, sétahajózás. 

A gyermek időjárásnak megfelelő ruházatban érkezzen, kisméretű hátizsákban esőkabátot, kulacsot, sapkát, 

napvédő krémet, szúnyog- és kullancsriasztót érdemes hozni. Társasjátékot, kártyajátékot a szabadidő 

eltöltése céljából szívesen látunk. A tábor ideje alatt mobiltelefon, tablet, okos óra stb. használata nem 

megengedett, amennyiben a gyermek hoz magával ilyesmit, legyen szíves a táskájában tartani. 

A gyermekek biztonságáért, felügyeletéért és foglalkoztatásáért a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó 

Szakszolgálat vállal felelősséget, ezért az általuk megfogalmazott szabályokat a táborozó köteles betartani. 

A tábor területét a gyermek a táborvezetők tudtával és engedélyével, illetve szülő/gondviselő kíséretében 

hagyhatja el. 

Amennyiben a gyermek kárt okoz, a szülő vagy gondviselő kártérítési felelősséggel tartozik. 

A gyermek köteles a tábor vezetőinek azonnal jelezni, ha balesetet, sérülést, rosszullétet vagy bármilyen 

rendellenességet észlel. 

 
Budapest, 2021. június 3.   

A tábor szervezői 

 


