
A Szépművészeti Múzeum nyári gyermektáborainak Házirendje 

 

A Házirend betartása közös érdekünk, azért, hogy mindenki számára kellemesen és biztonságosan 

teljen a tábor. A táborba való jelentkezéssel a tábor minden résztvevője elfogadja a Házirendet. 

 

Jelentkezés 

A táborban való részvétel feltételei: 

- Jelentkezési lap kitöltése,  

- a Szervező részéről érkezett írásos visszaigazolás a táborban való részvételről, 

- a részvételi díj befizetése, 

- a Fénykép és videofelvétel készítésére, valamint felhasználására vonatkozó nyilatkozat 

kitöltése,  

- az Egészségügyi nyilatkozat kitöltése és a tábor elején leadása a Táborvezetőnek, 

- Házirend elfogadása. 

 

Elérhetőségek 

- A tábor helyszíne: Szépművészeti Múzeum, 1146 Budapest, Dózsa György út 41. 

- Szervező: Múzeumpedagógia osztály 

- Elérhetőség: muzeumpedagogia@szepmuveszeti.hu Telefonszám: +36 30/221 7565 

- A tábor díja: 38 000 Ft / öt nap / fő mely napi egy meleg étkezést tartalmaz. 

 

Lemondás 

Amennyiben bármilyen okból kifolyólag a gyermek nem tud részt venni a tábor egy adott napján, úgy 

kérjük, a fenti telefonszámon, illetve a muzeumpedagogia@szepmuveszeti.hu e-mail-címen jelezze 

ezt nekünk, lehetőség szerint előző nap 17.00 óráig.  

Amennyiben a teljes tábort legkésőbb a tábor kezdetét megelőző 10 munkanappal mondja le a Szülő, 

a Szervező a tábor teljes díját visszatéríti. A Tábor kezdete előtt 5 nappal lemondott részvétel esetén 

a díj 50%-át térítjük vissza. Amennyiben a lemondási szándékot a Szülő a fenti időpontnál később 

jelzi, a tábor teljes díját köteles megfizetni a Szervezőnek. Lemondást kizárólag írásban, a 

muzeumpedagogia@szepmuveszeti.hu e-mail-címen tudunk elfogadni. 

Abban az esetben, ha a tábor meghirdetett időpontja előtt 10 munkanappal nincs meg a tábor 

indításához szükséges minimális létszám (8 fő), a Szervező lemondhatja tábort, és ebben az esetben a 

teljes összeget visszatéríti. 

 

Szabályok 

 

Érkezés – távozás: 
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- A tábor minden nap 9.00–16.00 óra között tart.  

- Érkezés minden nap 8.50-ig a Dózsa György út felőli, dolgozói portán keresztül. A 

Táborvezetők itt veszik át a Táborozókat. 

- Távozás minden nap 16.00 órakor ugyanezen portán keresztül, ahol a Jelentkezési lapon erre 

meghatalmazott Szülőnek/Gondviselőnek a Táborvezető átadja a Táborozót.  

 

A Táborozók kötelesek: 

- részt venni a foglalkozásokon és megfelelő magatartást tanúsítani, 

- a tábor vezetőjének utasításait, kéréseit betartani, 

- a kapott eszközöket rendeltetésszerűen használni, 

- ügyelni saját és egymás testi épségére, 

- kifejezetten ügyelni a műtárgyakra; 

- külső helyszíneken, illetve az odajutás során is az előzőekben felsorolt magatartás követése 

az irányadó. 

 

Tilos: 

- A tábor területére tilos behozni olyan tárgyat és anyagot, amely veszélyes lehet az életre, 

egészségre és a testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket. A tilalmazott 

tárgyat vagy anyagot fellelése esetén a résztvevőtől elvesszük és – ha ezt a jogszabály engedi 

– a törvényes képviselőinek kérésre visszaszolgáltatjuk a program befejeztével. 

- Értékes ingóság, ékszer, elektronikai eszköz (pl. mobiltelefon, notebook stb.) a táborba nem 

hozható, illetve csak saját felelősségre. Ezekért a tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. 

- A Táborozók a foglalkozásokat, illetve a tábor területét engedély és felügyelet nélkül nem 

hagyhatják el.  

- Tilos más Táborozók és a Táborvezetők testi épségét veszélyeztetni. A verekedés, a másik 

ember emberi méltóságának, testi épségének megsértése súlyos vétségnek minősül. Tilos 

más Táborozókat a tábor kellemes eltöltésében szándékosan akadályozni. 

 

Felelősség: 

- A tábor ideje alatt a Szervező vállal felelősséget a táborozók felügyeletéért (egészségéért, 

testi épségéért), kivéve a táborozás ideje alatt bekövetkezett balesetekért, amennyiben a 

szabályok és/vagy Táborvezetői utasítások be nem tartásából, szándékos vagy gondtalan 

magatartásból erednek, vagy arra vezethetők vissza. Ilyen esetben a tábor szervezői nem 

vállalnak felelősséget. 

- Károkozás esetén a felelősség a Szülőt terheli. 

- Baleset, egészségügyi probléma vagy az általános egészségügyi állapotban bekövetkezett 

változások esetén a szervezők azonnal értesítik a Szülőket, akik kötelesek a gyermeket a 

táborból haladéktalanul hazavinni. 

- A Szülő/gondviselő tudomásul veszi, hogy a szervező – amennyiben szükséges – a 

meghirdetett táboroztatási feltételeket és létszámot a járvány aktuális helyzetének megfelelő 

kormányrendeletek betartása érdekében megváltoztathatja. 

- A Házirendben foglaltak be nem tartása a táborozásból való azonnali kizárást vonja maga 

után. 



- A speciális bánásmódot megkívánó gyerekek igényeinek tisztázása a Szülő felelőssége. 

Mindent megteszünk azért, hogy a beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek is jól 

érezzék magukat a Múzeumban. Előfordulhat azonban, hogy minden jó szándékunk ellenére 

a felmerülő nehézségek túlmutatnak a múzeumpedagógia keretein. Ebben az esetben nem 

tudjuk vállalni a további felelősséget, vagyis a gyermek táboroztatását, és visszafizetjük a 

nyári tábor díját. 

 

Étkezés: 

- Napi egyszeri meleg étkezés biztosított. 

- Emellett javasoljuk, hogy elegendő és tápláló tízórait, valamint uzsonnát, és megfelelő 

mennyiségű innivalót hozzanak magukkal a Táborozók. 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk. 

A Táborozók és Szüleik a táborban való megjelenésükkel elismerik, hogy elolvasták és rájuk 

vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a tábor Házirendjét. 

A Szépművészeti Múzeum nyári táborának Házirendjét tudomásul vettem. 

 

 

dátum 

 

 

Szülő/Gondviselő aláírása 

 

 


