BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA
ESERNYŐS ÓBUDAI KULTURÁLIS ÉS SPORT NONPROFIT KFT.

Óbuda-Békásmegyer
Nyári Napközis Tábor
Házirendje

Budapest, 2022.

Érvényes: 2022. június 1-től visszavonásig

Az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. a gyermekek nappali ellátásával
összefüggő feladatok végrehajtása érdekében üzemeltetett nyári napközi gyermekfelügyelet
működésére vonatkozóan az alábbi házirendet alkotja.
A napközi ügyeletet biztosító szerv adatai
• Elnevezése: Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft.
• Címe: 1033 Budapest, Fő tér 2.
• Elérhetőségei: tel.: 1/388-9770, info@esernyos.hu
• Az ügyelet helyszínei:
o Óbudai Nagy László Általános Iskola (1032 Budapest, Zápor u. 90.)
o Béres József Általános Iskola, Kiserdő Tagiskola – 1039 Bp., Királyok útja 178/e.

Az ügyeletet biztosító vezetőségről, vagyis a táborvezetőkről, helyettesekről, védőnői
szolgálatról, valamint a gyermekek felügyeletéről az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport
Nonprofit Kft. gondoskodik. Az étkezés kapcsán történő adminisztratív feladatokat ellátó
gazdasági vezetőkről a KSZKI gondoskodik.
A létesítmények használati és működési rendje:
• Az ügyelet valamennyi dolgozójának és táborozójának kötelessége a területen található
épületek, sportlétesítmények állagának, berendezésének megóvása.
• A résztvevő gyerekek a létesítmény termeit, sportpályáit felügyelő(k) jelenlétében
használhatják.
• A gyülekező 7:00 és 8:00 h között van.
• A tábor nyitása: 8:00, zárása 16:00.
• A gyerekek felügyeletéről 17:00 óráig gondoskodik a táborszervező.
• A részvétel a helyszínre való megérkezésével kezdődik.
• Az ügyelet nyitvatartási alatt a helyszínen a táborszervezővel jogviszonyban nem álló
idegen személy csak akkor tartózkodhat, ha ügyet intéz.
Nyitvatartási rend:
• A helyszínek az ügyeleti idő alatt hétköznapokon 7:00 – 17:00 tart nyitva.
• A táborvezetőség intézményben való tartózkodásának rendje:
o Megállapodás szerinti beosztásban munkanapokon 8:00-tól 16:00-ig a táborvezető
vagy helyettese a tábori irodában tartózkodik.
o A táborvezetőség beérkezéséig, ill. távozásuk után, az Esernyős Óbudai Sport és
Nonprofit Kft. cégvezetője köteles és jogosult az intézmény működési körében
szükségessé váló intézkedés megtételére.
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• A technikai dolgozók egyéni munkarendjük alapján tartózkodnak a tábor területén.

Étkezési rend:
• A csoportok kötelezően betartják a táborvezető által készített beosztást az alábbi
időintervallumokban:
o Reggeli: 8:30-9:00 h
o Ebéd: 11:30-13:00 h
o Uzsonna: 15:00-15:30 h.
A résztvevő számára tilos:
• az ügyelet területére, illetve a területén kívüli, szervezett foglalkozásokra vagy
rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek
az életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket.
• cigarettát, alkoholt vagy más tiltott eszközt a helyszínre hozni! A tilalmazott tárgyat vagy
anyagot annak fellelése esetén a résztvevőtől elvesszük és – ha ezt a jogszabály engedi – a
törvényes képviselőinek kérésre visszaszolgáltatjuk a turnus befejeztével.
• az ügyelet területét a Táborvezető vagy a táborvezető helyettes jóváhagyása nélkül
elhagyni.
• a foglalkozás közben csoportját a Csoportvezető engedélye nélkül elhagyni.
• a Szervezők vagy bármelyik Csoportvezető utasítását szándékosan megszegni.
• más résztvevőket vagy a Csoportvezetők testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik
ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul,
felelősségre vonást – indokolt esetben táborból való kitiltást – eredményez.
• más résztvevőket a turnus kellemes eltöltésében vagy a tevékenységében szándékosan
akadályozni.
• ékszerviselés sportfoglalkozásokon biztonsági okból tilos.
A résztvevő köteles:
• szülői nyilatkozattal rendelkezni arról, hogy egészséges és részt vehet az ügyelet
programjain.
• a jelentkezéskor nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel vagy
gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról.
• a veszélyeztetett állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi
Csoportvezetőnek, illetve felnőttnek.
• részt venni a foglalkozásokon és ezeken fegyelmezett magatartással elősegíteni a program
sikerét.
• megőrizni és kezelni az előírásoknak megfelelően a létesítményt, annak felszereléseit,
valamint a program során felhasznált eszközöket, valamint saját, a helyszínre hozott
értékeit. A résztvevő gyermek felelős a tábor tárgyaiért, ezek megrongálása, engedély
nélküli elvitele kártérítési kötelezettséget von maga után.
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• mobiltelefonját leadni a Táborvezetőnek vagy a Csoportvezetőnek.
• ügyelni az ügyeleti helyszín egész területének (közös helyiségek, foglalkoztatók stb.)
tisztaságára.
Értékek felügyelete:
Az ügyeleti helyszínre nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop, technikai
eszközök) vagy készpénz hozatala megengedett, de nem ajánlott, a szervezők és a
Csoportvezetők felelősséget ezekért a tárgyakért nem vállalnak. A további részletekről a
Nyilatkozat a nyári táborhoz_2022 c. dokumentum rendelkezik, melyet kitöltve, az ügyelet
első napján kell leadni.
Időjárás okozta elmaradás:
• A legtöbb foglalkozás rossz időben is megtartható, hiszen a helyszín kellő belső térrel
rendelkezik. Több napi rossz idő esetén a kinti programokat más – hasonlóan szórakoztató,
de fedett térben is megtartható – programokra cseréljük, illetve a lehetőségeknek
megfelelően mindent megteszünk, hogy az adott hét legfontosabb programjai ne
maradjanak el.
Covid-19 kiegészítés:
• A pandémiás helyzetben a mindenkori járványügyi szabályok érvényesek
• Bármilyen betegség, fertőzés gyanúja esetén a kijelölt Táborvezető a gyermekek
érintett csoportját köteles elkülöníteni a többi résztvevő csoporttól.
• Az elkülönített csoport tagjait a szülő köteles azonnal elvinni az ügyelet területéről!
A Házirend megsértése:
• A Házirend többszöri, vagy egyszeri súlyos megsértése esetén a résztvevő gyermeket az
ügyeletből kizárjuk és hazaküldjük.
• A Házirend megsértésének minősül, ha a Szülő a gyermekért nem érkezik meg a
felügyeleti időben (17 óráig). Aki ezt háromszor elmulasztja, az a Házirendet megsérti és a
gyermek kizárható a nappali ügyeletből.
• A nappali ügyelet ideje alatt bekövetkezett balesetekért, amennyiben azok a szabályok
és/vagy Csoportvezetői utasítások be nem tartásából, szándékos vagy gondatlan
magatartásból erednek, vagy arra vezethetőek vissza, a nappali ügyelet szervezői nem
vállalnak felelősséget.
A Szülőknek lehetőségük van:
• kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a tábor szervezőjéhez fordulni.
A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat - a személyiségi jogok tiszteletben
tartásával - a nappali ügyelet szervezője bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek megfelelően
tárolja és harmadik félnek soha nem adja ki.
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Budapest, 2022. április

Ph.
Halmai Róbert
Ügyvezető
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