Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
1134 Budapest, Váci út 35.

TÁBOROZÁSI HÁZIREND
Zánkai Erzsébet-tábor
A Zánkai Erzsébet-tábor házirendje (a továbbiakban: Házirend) állapítja meg a táborhely területén
tartózkodókra, különösen a táborozókra, kísérőikre és a táborhelyen dolgozó személyzetre
vonatkozó szabályokat. A Házirend a hatályos jogszabályokkal nem lehet ellentétes. Amennyiben
a Házirendben nem szabályozott probléma merül fel, a vonatkozó hatályos jogszabályok
rendelkezései alkalmazandók.
I.

A jelen Házirend alkalmazásában:

Táborhely: azon szálláshely különleges célú igénybevétele, amely során a gyermektáboroztatás
sajátos szocializációs tevékenysége és az önszabályozó közösség előre meghatározott idejű
együttélése megvalósul - 8251 Zánka, Külterület hrsz: 030/15.
Táborhely üzemeltető: az a jogi személy, aki a gyermektábor szervezőjének megbízásából
gondoskodik a bentlakásos gyermektábor táborhelyszínének üzemeltetéséről, működéséről. Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Szolgáltató Kft. (8251 Zánka, Külterület 030/15.) (a
továbbiakban: Üzemeltető)
Táborozó: a táborhely területén tartózkodó, sikeres jelentkezés alapján táborozásra jogosult és a
táborba érkezéskor regisztrált személy – Gyermek és Kísérő.
Gyermek, gyermekcsoport: sikeres jelentkezés alapján táborozásra jogosult és a táborba
érkezéskor regisztrált azon táborozók, akik nem minősülnek Kísérőnek. Táborozó
gyermekcsoportnak tekintjük az azonos jelentkezési azonosítóval rendelkező gyermekeket.
Kísérő: minden 22. életévét betöltött felnőtt korú táborozó, aki a táborba vele együtt érkező
gyermekcsoport felügyeletét látja el.
Csoportvezető: A jelentkezéskor a Kísérők közül kiválasztott csoportvezetői feladatokat ellátó
pedagógus, vagy azzal egy tekintet alá eső személy.
Táborszervező: az a jogi személy, aki az általa előre kialakított programterv alapján meghatározott
foglalkozásokat megszervezi és lebonyolítja, a táborozáshoz kapcsolódó összes szolgáltatást
megrendeli és hozzáférhetővé teszi a táborozás ideje alatt. – Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány (1134 Budapest, Váci út 35.) (a továbbiakban:
Táborszervező)
TESO: A Táborszervezővel jogviszonyban álló Tábori
Együttélést Segítő Operatív munkatárs.
ATV: A Táborszervezővel
Altáborvezető munkatárs.

jogviszonyban
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Táborhelyen dolgozó személyzet: A Táborszervezővel vagy az Üzemeltetővel
munkaviszonyban álló személy, illetve a más szerződéses jogviszony alapján tevékenységet végző
személy.
Központi recepció: A főépületben található recepció.
Építési/üzemi terület: A Táborhely terültén kerítéssel elkerített részen zajló építési munkálatok
helyszíne, amely területről az aktuális állapotoknak megfelelően részletes térkép is készül a
táborozók részére.
II.
1.



















A Táborozóra vonatkozó szabályok
A Táborozó kötelességei, felelőssége:
A Táborozó köteles betartani jelen Házirendben foglaltakat.
A Kísérő köteles betartani és betartatni jelen Házirendben foglaltakat.
A Táborozó megnyilvánulása, közlése vagy cselekedete, nem veszélyeztetheti vagy sértheti
mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét.
A Táborozó köteles a táborozás időtartama alatt a QR-kódos karszalagot mindig magán
viselni.
A Táborozó köteles az előírásoknak megfelelően használni, eredeti állapotukban megőrizni
a táborhely létesítményeit, felszereléseit, valamint a programok során használt eszközöket,
továbbá saját és más Táborozó, táborhelyre hozott tárgyait, értékeit.
A Táborozó felelős a rábízott és kikölcsönzött tárgyakért, ezek megrongálása, engedély
nélküli elvitele kártérítési felelősséget von maga után, a mindenkor hatályos magyar
jogszabályok szerint.
A Táborozó kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, tartsa be a
közlekedési, balesetvédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi szabályokat.
A Táborozó köteles betartani az általános együttélési normákat.
A Táborozó gyermek kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó
Kísérőnek és/vagy a táborhely más alkalmazottjának, ha saját magát, társait, a táborhely
alkalmazottjait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel.
A Táborozó kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse az ATV-nek és/vagy a táborhely más
alkalmazottjának, ha saját magát, a táborozókat, a táborhely alkalmazottjait, vagy másokat
veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel.
A Táborozó kísérő és/vagy a vele együtt érkező gyermekcsoport a táborhelyet csak a
táborvezető engedélyével, előzetes bejelentés alapján hagyhatja el (kivéve, ha a
Táborszervező által szervezett és TESO által bonyolított program ezt megkívánja).
A Táborozó köteles a Táborhelyen található szelektív hulladékgyűjtő edényeket
rendeltetésszerűen használni.
A táborozó a táborozás során köteles betartani a Nemzeti Népegészségügyi Központ által
kiadott aktuális járványügyi megelőző szabályokat a táborozásban résztvevők egészségének
megőrzése és védelme érdekében.
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2. A Táborozók számára TILOS:
 Erőszakos magatartást (beleértve a testi, lelki és verbális) tanúsítani a táborozókkal, és a
táborhelyen dolgozó személyzettel szemben.
 A QR-kódos karszalagot másra átruházni.
 A Táborozó gyermeknek a táborhely területét felügyelet nélkül elhagyni.
 A táborhely területére minden olyan tárgyat és anyagot behozni, amely veszélyes lehet az
életre, egészségre és testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket is.
 A táborhely területére romlandó vagy kereskedelmi mennyiségű élelmiszert behozni.
 A Gyermeknek szeszes italt, cigarettát és más tiltott szereket a táborhelyre behozni,
fogyasztani, tárolni.
 A Kísérőknek szeszes italt és más tiltott szereket a táborhelyre behozni, fogyasztani, tárolni.
 A Táborozók számára tilos az építési/üzemi területre történő belépés, valamint az
építési/üzemi területet körülvevő kerítés rongálása.
3. A fenti tiltásokkal kapcsolatos egyéb szabályok
 A Táborozóknak a dohányzás csak az erre kijelölt helyeken megengedett, a táborhelyen a
kijelölt helyek kivételével dohányozni tilos.
 Ezen szabály megszegését biztonsági okokból minden Táborozó köteles jelenteni:
- Gyermekek esetében a Kísérőjének, ATV-nek vagy a Táborvezetőnek,
- Kísérő esetében az ATV-nek vagy a Táborvezetőnek
amennyiben az a tudomására jut és/vagy közvetlen közelében történik.
Az Erzsébet-táborban az alkohol és más tiltott szerek használatára, valamint a kihívóan
közösségellenes, erőszakos magatartásra - amely alkalmas arra, hogy másokban
megbotránkozást vagy riadalmat keltsen - vonatkozóan zéró tolerancia elvét alkalmazzuk,
a szabály be nem tartása a táborból való azonnali kizárást eredményezi.
4. A Táborozók értékeinek felügyelete:
 A Táborozó tudomásul veszi, hogy a tábor területén értékmegőrző nem üzemel. A
táborhelyen csomagmegőrző működik, mely a központi recepción található, azonban a
Táborszervező és az Üzemeltető a csomagmegőrzőben elhelyezett tárgyakért nem vállal
felelősséget. A Táborszervező és az Üzemeltető a csomagmegőrzőben felejtett dolgokat
talált tárgyként kezeli. A nagyobb értékű tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, laptop,
telefon, technikai eszközök) és nagyobb mennyiségű készpénz táborba történő behozatala
a Táborozó saját felelősségére történik, a Táborszervező és az Üzemeltető felelősséget
ezekért a tárgyakért nem vállal.
 A talált tárgyat a megtaláló köteles a Központi recepción késedelem nélkül leadni.
 Az elhagyott értékeket a Központi recepción lehet keresni és a tárgy beazonosítását
követően átvenni. A Táborszervező és az Üzemeltető a talált tárgyat a leadást követő három
hónapon át megőrzi, és a tulajdonos kérésére és a tulajdonos költségére azt visszajuttatja
neki. Amennyiben a talált tárgyat a három hónapos megőrzési idő alatt nem keresi a
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tulajdonosa, akkor az – a talált tárgy jellegétől függően – megsemmisítésre vagy felajánlásra
kerül.
5. Kártérítési felelősség:
 A táborhely létesítményeit a Táborozó köteles rendeltetésszerűen használni, amennyiben
kárt okoz, az kártérítési felelősséget von maga után. Károkozás esetén a Táborvezető
köteles a csoport vezetőjével közösen a károkozás körülményeit megvizsgálni, az okozott
kár mértékét felmérni, és azonosítani a felelős személyt, továbbá arról jegyzőkönyvet
felvenni. A kártérítést, a hazautazást megelőzően, a Központi recepción szükséges
rendezni.
 Amennyiben a Táborozó a károsult és az okozott kár a Táborszervező és az Üzemeltető
cselekményeivel okozati összefüggésben áll, úgy a Táborozó jogosult a kárának megtérítését
kérni. Kérelme alapján a Táborszervező és/vagy az Üzemeltető a károkozást megvizsgálja.
III.














Kísérők feladatellátási előírásai
A Kísérők a táboroztatás előkészítésében és megvalósításában partnerként, a
Táborszervezővel együttműködve, a Gyermekek érdekeit szem előtt tartva vesznek részt.
A Kísérők a résztvevő gyermekcsoport felelős vezetői a táborozás során. Felelősséget
vállalnak a Gyermekek testi és lelki egészségének megőrzéséért, továbbá – a Táborszervező
munkavállalóival, az ATV-kel és a TESO-kal együttműködve – aktívan közreműködnek a
táborozási élmény biztosításában.
Kötelesek a Gyermekek részvételét a kötelező programelemeken és az étkezéseken a
megadott időpontban biztosítani.
Jelentkezést követően lehetőségük van a tábor által kínált fakultatív programok, tábori
programok kiválasztására, előzetes jelentkezés leadására, amely során kötelesek az előre
regisztrált programokon részt venni és ezáltal elősegíteni a táborozó gyermekek tartalmas
időtöltését, részükre minél több programlehetőségen való részvétel biztosításával.
A csoportvezető köteles a táborba érkező regisztráció során jelezni a csoportjába tartozó,
mozgásában korlátozott Táborozó részére közlekedést segítő kisbusz igénybevételi
szándékát.
Minden Kísérő – kifejezetten a csoportvezető – köteles az általa előzetesen megadott
mobiltelefonszámon a táborozás megkezdése előtt és alatt is folyamatosan elérhetőnek
lenni.
Kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni a csoportjukba tartozó valamennyi Gyermek
tartózkodási helyét a tábor teljes ideje alatt, arról adott esetben felvilágosítást kötelesek
nyújtani a Táborvezető és ATV-k részére.
Kötelesek jelen Házirend szabályait megismerni, a táborozó gyermekekkel megismertetni
és azokat a tábor teljes időtartama alatt betartani, illetőleg betartatni.
Gyermekcsoportonként egy Kísérő köteles a táborba érkezés napján a Kísérők részére
tartott kísérői tájékoztatón részt venni.
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IV.

Minden Kísérő részére kötelező az altábori kísérői érzékenyítő/felkészítő eseményen való
részvétel.
Kötelesek fegyelmet, rendet és tisztaságot tartani és tartatni.
Kötelesek a tevékenységek közben észlelt veszélyt jelentő rendellenességeket megszüntetni,
vagy a Táborvezetőtől, vagy az ATV-ktől, illetve illetékes személytől erre intézkedést kérni.
Tilos villamos berendezések, ajtók, zárak, ablakok rongálását saját kezűleg javítani.
Kötelesek mindennemű hibát a Központi recepción bejelenteni. A hibaelhárítás az
üzemeltetési szakemberek feladata, annak elhárításában – kivéve az életet és a testi épséget
közvetlenül veszélyeztető helyzetet – nem vehetnek részt.
Kötelesek a vízbiztonsági szabályokban meghatározottak szerint a gyermekekre felügyelni.
Vészhelyzet esetén a csoportot együtt kell tartani és a kiürítést vezénylő tábori személyzet
utasításait követve segíteni a megoldást.
Kötelesek a szabadtéri játékelemek veszélyeire a gyermekek figyelmét felhívni, az azokon
való játék felügyeletét biztosítani.
Baleset esetén kötelesek a szakszerű elsősegélynyújtást mielőbbi megkezdeni, a tábori
orvosi ügyeletet azonnal értesíteni és a balesetet jelenteni a Táborvezetőnek, és/vagy az
ATV-nek vagy a TESO-knak.
A Táborvezető jogosult a II. 2. pont előírásainak betartását ellenőrizni és ennek keretében
a Kísérőt szondáztatni. Az Erzsébet-táborban az alkoholfogyasztás a zéró tolerancia elve
alapján, a szabály be nem tartásával a táborból való azonnali kizárást eredményezi.
A Házirend súlyos megszegése esetén a Kísérő a táborból kizárható, mely esetben a
kizárásról jegyzőkönyvet vesznek fel, a küldő intézményt azonnal tájékoztatják a kizárás
tényéről és körülményeiről, a felvett jegyzőkönyv hitelesített másolati példányának
megküldésével. A küldő intézmény köteles másik Kísérő rendelkezésre állásáról
gondoskodni.
A tábor életének részletes szabályai

1. Megérkezés
 A táborba érkezni a Központi recepcióval előre egyeztetett időpontokban lehet, a
jelentkezés sikerességéről szóló értesítőben megjelölt érkezés napján 10.00 órától, a szoba
elfoglalása pedig jellemzően 15:00-tól lehetséges.
 A szobák elfoglalásának pontos időpontjáról a Központi recepció ad tájékoztatást. A
szobákat elfoglalni a regisztrációt követően, a QR-kódos karszalagok felvétele után lehet.
 A táborhelyen csak fényképes, személyazonosításra alkalmas, eredeti igazolvánnyal érkező
Táborozó tartózkodhat. Ezen dokumentum hiányában a Táborozó nem vehet részt a
táborban, ebben az esetben a gyermek hazautaztatásáról a Csoportvezetőnek szükséges
gondoskodnia.
 A szobák átvételét a Kísérők aláírásukkal igazolják. Amennyiben a szobák átvételekor a
Kísérő bármilyen rendellenességet tapasztal, haladéktalanul jelezze a Központi recepción.
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2. Távozás
 A szobákat a távozás napján legkésőbb 10.00 óráig kell elhagyni.
 Távozáskor a szobákat minden csoport köteles tisztán, a szemetet összegyűjtve, az
ágyneműt lehúzva átadni.
 A szobákat (illetve a kulcsokat) távozás előtt a Táborhely üzemeltető munkavállalójának
kötelező átadni, aki a szobák átvételét aláírásával igazolja, és az elismervényen rögzíti a
szobák használata során bekövetkezett esetleges rongálódásokat, hibákat és
hiányosságokat. Kilépő ív aláírásának hiányában a Táborhely elhagyása tilos!
 Károkozás esetén a kártérítés összegét a felvett jegyzőkönyv alapján a Táborhely
üzemeltető – az eset körülményeinek feltárását követően – a Táborozóval megtéríttetheti.
 Elutazáskor lehetőség van a táborozásra vonatkozó elégedettségi nyomtatvány leadására az
ATV-nél.
3. Étkezés
 A táborban napi ötszöri étkezés biztosított (reggeli, reggelinél kiadott tízórai, ebéd, ebédnél
kiadott uzsonna, továbbá vacsora). A főétkezések (a kirándulások kivételével) kizárólag a
táborhely ebédlőjében történhetnek. Az étteremben kiadott ételt a szobákba bevinni
szigorúan tilos. Edényeket, evőeszközöket, poharat az ebédlőből kivinni tilos. Bármely
okból kihagyott étkezés cseréje, pótlása nem lehetséges.
 Főétkezést (ebédet) helyettesítő hidegcsomagot csak a tényleges igénybevételt megelőző két
munkanappal, legkésőbb 12 óráig lehet igényelni a Központi recepción, más esetben nem
tudunk hidegcsomagot biztosítani.
 Az elutazás napján hidegcsomagot biztosítunk, melyet a reggeli során vehetnek át a
csoportok.
 A főétkezések időpontjai – az előzetes csoportbeosztást követve – a következők:
o Reggeli: 7.00 – 9.00
o Ebéd: 12.00 – 14.00
o Vacsora: 18.00 – 20.00
 A torlódások elkerülése érdekében az altáboronként megadott előzetes időbeosztást
kötelező követni.
4. Takarítás
 A szobák és környékük tisztaságáért az ott tartózkodó Táborozók felelősek a táborozás
ideje alatt. A Táborszervező és üzemeltető gondoskodik a takarításhoz szükséges eszközök
rendelkezésre állásáról. A Táborozó köteles ezen eszközöket rendeltetésének megfelelően
használni.
 Az üzemeltetés munkatársai a következő területeken végeznek napi takarítást: folyosók,
vizesblokkok, közös helyiségek.
 A táborozás ideje alatt a szobák üzemeltetési munkatársak általi takarítására előzetesen
bejelentett igény alapján csak indokolt, rendkívüli esetben kerülhet sor.
 Naponta lehetőség van a takarításra vonatkozó elégedettségi nyomtatvány leadására az
Altáborvezetőknél.
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5. Napirend, tábori programok
 Az Alapítvány időjárás függvényében a programok egy részét, vagy mindet fedett
helyszínen tarthatja meg – azaz a programok változtatásának jogát az Alapítvány fenntartja.
 Este 22.00 és reggel 7.00 között – kivéve a speciális, késő esti programok ideje alatt – a
pihenést minden Táborozó számára biztosítani szükséges, ezért minden Táborozónak
tartózkodnia kell minden olyan tevékenység végzésétől, amely alkalmas mások
nyugalmának megzavarására.
 A tábori programok zavartalansága érdekében a Táborozók látogatása nem javasolt.
Amennyiben látogatásra sor kerül, a látogató (a továbbiakban: Látogató) a gyermek
kísérőjével egyeztetve, a recepción találkozhat a gyermekkel, a recepció területét leszámítva
a tábor területén nem tartózkodhat.
6. Közlekedés
 A táborhely területére gépkocsival behajtani, közlekedni, valamint ott tartózkodni csak
engedéllyel szabad.
 A behajtás után kizárólag az arra kijelölt helyen szabad várakozni.
 A táborhely területén a KRESZ betartása kötelező, a gépjárművek sebessége nem
haladhatja meg az 20 km/órát.
 A táborhely területén történő közlekedés esetén különös figyelmet kell fordítani a
mindenkor hatályos beléptetési és parkolási rendre.
 A táborhely területén akadálymentesített kisbuszok közlekednek, a Táborvezetővel előre
egyeztetett utasokkal és útvonalon.
 A strandra való közlekedést, valamint az érkezés napján a vasútállomás irányába történő
közlekedést az erre kijelölt DOTTO kisvonat(ok) segítik, menetrendjéről és a használat
szabályairól a Központi recepció ad tájékoztatást.
7. A Házirend megsértése
 A házirend bármely pontjának megsértése, a táborozásból történő azonnali kizárást
vonhatja maga után.

Hornyák Tibor s. k.
Kuratórium Elnöke
Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány
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1. számú melléklet Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
1. Tűzvédelemi szabályok
 Nyílt láng használata a táborhely teljes területén tilos.
 Tűz esetén a "Tűzriadó terv" előírásait kell betartani. A táborhely területén lévő közlekedési
utakat szabadon kell hagyni. Az utakat és a kapukat eltorlaszolni tilos.
 Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni tilos. A tapasztalt hibát a táborhely
Központi recepcióján kell bejelenteni.
 Az elektromos hálózat túláram elleni védelmét (biztosítékot) kiiktatni tilos.
 Tűz esetén minden Táborozó köteles a tűzoltást vezető személy utasításait betartani.
 Minden észlelt tűzesetet azonnal jelenteni kell az illetékes szerv felé telefonon, akár a saját
mobilkészüléken is. (telefonszám: 105,112)
 Tűzriadó terv:
o Azonnal hírt kell adni a tűz keletkezéséről. Hangos „Tűz van!” kiáltással,
zajkeltéssel a táborhely dolgozóit értesíteni kell.
o A Csoportvezető feladata, hogy a táborhely alkalmazottai és a Tűzoltóság
megérkezéséig a Tűzriadó terv szerint irányítsák saját csoportjukat.
 A tűzvédelmi berendezés megszólalása esetén a Táborozók kötelesek az épületet a
menekülési útvonalaknak megfelelően elhagyni.
2. Baleset- és egészségvédelmi szabályok
 A táborhelyen egészségügyi szolgálat jelenléte biztosított a tábor teljes ideje alatt, amelyet a
Táborozók szükség esetén igénybe vehetnek. A Gyermeket csak az erre képzett tábori
személyzet láthatja el, a szükséges intézkedésekről ő dönthet.
 A beteg Táborozót (pl. vírusfertőzés) a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint az erre
kijelölt karantén részlegen/betegszobában kell elkülöníteni az orvos megérkezéséig, vagy
az orvoshoz történő elszállításáig.
 A táborhely területén kullancsírtószerek alkalmazása ajánlott. Amennyiben a Kísérő a
Táborozó gyermekben kullancsot fedez fel, köteles az egészségügyi szolgálatra kísérni az
érintett gyermeket.
 Amennyiben a Táborozó a táborozás alatt fertőző betegség tüneteit észleli, vagy erre utaló
gyanúja van, ő, illetve Kísérője köteles orvosi vizsgálatot kezdeményezni, illetve köteles a
vizsgálaton részt venni és az orvos utasításait betartani, adott esetben a táborhelyet elhagyni.
 Veszélyt vagy balesetet előidéző helyzetet haladéktalanul jelenteni kell a Központi recepció
részére.
 A táborhelyhez tartozó üzemi és építési területekre belépni tilos.
 A szabadtéri játékelemeket és a sportpályát fegyelmezetten, egymás testi épségére ügyelve
szabad használni.
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3.Vízibiztonsági szabályok
 A fürdőhelyen csak a kijelölt területen szabad fürödni. A strand területét a vízen vörösfehér, függőlegesen csíkozott bóják jelzik. A fürdőhely határát jelző bójánál mért
vízmélység ~150 cm, fürdőzni ezen határvonal és a közelebb eső part között szabad. A
bóján túlúszni szigorúan tilos.
 Tilos fürdeni a hajóállomáson és a hajóútvonalon.
 A Táborozó gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat a vízben.
 A Kísérők közül egy fő köteles a vízben tartózkodni a fürdőző gyermekekkel, egy fő pedig
a partról köteles figyelemmel tartani a Gyerekeket.
 A vízbe csak az arra kijelölt helyeken szabad bemenni.
 A tábor által biztosított vízi eszközök használata csak megjelölt időpontokban és kizárólag
felügyelet mellett vehető igénybe.
 Tilos a partról a vízbe ugrani, a partvédő kövekre lépni, a vízbe szúró, éles vagy törékeny
tárgyat bevinni, balesetveszélyes játékokat (beleértve a mederben történő gödrök ásását is)
játszani.
 A partról és az úszóeszközökről (gumimatrac, illetve minden felfújható eszköz) fejest
ugrani tilos.
 Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok a fürdőzőket
ne veszélyeztessék.
 Tilos a szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékeszközök után a fürdőhely
határát jelző bóján túl úszni.
 Tilos a tóban étkezni, tisztálkodószert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni.
 A strandhatároló bójákra, valamint a vízmélységet jelző táblákra felmászni tilos.
 A hattyúk, kacsák etetése és hergelése tilos.
 A vízben iszappal és kővel dobálózni tilos.
 A balatoni viharjelző rendszer szél esetén szabad szemmel is észlelhető. A viharjelző
rendszer működése:
 Nincs viharjelzés: a jelzőrendszer nem ad ki semmilyen jelzést, a fürdőzés
biztonságos.
 Elsőfokú viharjelzés: a jelzőrendszer 45 fényvillanást ad le percenként (lassú
villogás). Fürdőzés csak partközelben, fokozott körültekintéssel engedélyezett.
Felfújható eszközök használata ilyenkor tilos.
 Másodfokú viharjelzés: a jelzőrendszer 90 fényvillanást ad le percenként (gyors
villogás), a vízben tartózkodni tilos. A vízimentők mindenkit felszólítanak ilyenkor,
hogy hagyják el a vizet.
 Káros hatások elkerülése érdekében használjanak naptejet, sapkát, valamint ügyeljenek a
folyadékpótlásra.
 19.00 óra után a fürdőzés tilos. A csoportok legkésőbb eddig az időpontig kötelesek
elhagyni a strand területét.
 A strandon a vízimentők munkatársai 9.00 és 19.00 óra között dolgoznak, kéréseiket, illetve
utasításaikat minden esetben be kell tartani.
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Baleset, sérülés vagy eltűnt személy esetén azonnal kérje a strandon dolgozó vízimentők
segítségét. A vízimentőket a vízen, a bóják vonalában, míg a parton a strand partszakasz
középső részén találják meg.

Hornyák Tibor s. k.
Kuratórium Elnöke
Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány
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