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NÉV
_____________________________________________________________
Lakcím
_____________________________________________________________
Anyja neve
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Született
_____________________________________________________________
Adóazonosító jel
_____________________________________________________________
mint önkéntes (a továbbiakban: Önkéntes) – együttesen Felek – között az alulírott helyen és napon
az alábbiak szerint:
I. Előzmények
1. A Szervezet gyerektáboroztatással foglalkozó intézmény, amely 2018 júliusában és
augusztusában 7–17 év közötti fiatalok számára a PEOPLE TEAM elnevezésű, bentlakásos
gyerektábor rendezését valósítja meg (a továbbiakban: PT-tábor).
2. A Szervezet a táboroztatást egész napos gyerekfelügyelet mellett, teljes körű ellátás biztosításával
végzi, oly módon, hogy a gyerekek számára délelőtt tanórákat tart, az órák után pedig szabadidős
programokat, foglalkozásokat szervez.
3. A Felek a Szervezet és az Önkéntes közötti szerződéses viszony, illetve a Szervezet által nyújtott
ellátás biztosítása és annak anyagi fedezetének rendezése érdekében az alábbi megállapodást kötik.
II. Megállapodás
A szerződés célja
1. A jelen megállapodás célja a fentiekben ismertetett PT-tábor működésének biztosítása önkéntesek
bevonásával.
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Az önkéntes tevékenység időtartama
2. Az Önkéntes és a Szervezet a jelen szerződésben foglalt határozott időre önkéntes jogviszonyt
hoznak létre, amelynek keretében az Önkéntes a Szervezetnél közérdekű önkéntes tevékenységet
végez.
Az önkéntes tevékenység helye
3. Az Önkéntes által végzendő tevékenység helyszíne a PT-tábor: 6000 Kecskemét, Homokszem u.
3–5.
Az önkéntes tevékenység tartalma és irányítása
4. A Felek rögzítik, hogy az Önkéntes a PT-táborban gyerekcsoportok felügyeletét, a tábor és a
gyerekközösség ellátásának működtetésével kapcsolatos feladatok elvégzését vállalja.
Ennek keretében az Önkéntes díjmentesen kötelezettséget vállal arra, hogy a táborban történő
tartózkodása alatt animátori / kisegítő konyhai feladatokat / gyermek- és kapufelügyeletet,
gyermekkísérést, a gyermekek ellátását segítő feladatokat, illetve a tábor működtetésével
kapcsolatosan a Szervezet és a PT-tábor vezetősége által esetileg kijelölt feladatokat lát el, valamint
részt vesz a tábor programjaiban.
A tevékenységek részleteiről és a programlehetőségekről az Önkéntes a Szervezet vezetőitől és
megbízottjaitól igényelhet információkat, illetve legkésőbb a táborba történő felvétele napján kap
átfogó tájékoztatást.
5. A Szervezet fenntartja a jogot arra, hogy ha az Önkéntest nem találja alkalmasnak munkakörére,
más feladatra irányítsa át vagy a táborból eltanácsolja.
6. Az Önkéntes a tevékenységét a Szervezet és a PT-tábor adminisztratív vezetőségének útmutatásai
alapján végzi, ami (szakmai) segítségben, irányításban és ellenőrzésben, a táboroztatók
mentorálásában, illetve felügyeletében valósul meg.
7. Az Önkéntes tevékenységének irányítására jogosult személyek a Szervezet adminisztratív
vezetése (Balla Hajnalka, Diószegi Bernadett, Palotás Attila), illetve a PT-tábor vezetősége (Palotás
Attila), valamint az általuk esetileg kijelölt személyek.
Az Önkéntes tevékenységének díjazása
8. A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkéntes a jelen szerződés kereteiben végzett közérdekű
tevékenységéért a Szervezettől pénzbeni juttatásban nem részesül.
9. Az Önkéntes részére a Szervezet a PT-táborban való önkéntes tevékenysége teljes időtartama
alatt teljes ellátást, napi háromszori étkezést és szállást biztosít.
A szobabeosztást a PT-tábor vezetőségének joga kialakítani, az Önkéntesek ésszerű igényeinek és a
rendelkezésre álló infrastrukturális lehetőségeknek megfelelően.
10. A munkához szükséges eszközöket a Szervezet biztosítja.
11. Az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges ruházatot az Önkéntes köteles önmagának
biztosítani, azonban a Szervezet, illetve a PT-tábor vezetősége előírhatja a tábor logóival és
felirataival ellátott póló viselését, ez esetben arról az Önkéntest megfelelő határidőben tájékoztatja és
a formapólókat elegendő mennyiségben biztosítja számára.
Az önkéntes tevékenységre fordítandó időkeret és pihenőidő
12. Az Önkéntes a tevékenységet a PT-tábor turnusának teljes hossza alatt, napi 8 órában végzi.
13. A Szervezet minden – szerződéssel dolgozó – Önkénteséről nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza a személyi adatokat, az ellátott munkakört és az eltöltött időt. Az Önkéntes kérésére a
nyilvántartás alapján igazolást állít ki a munkatapasztalatról.
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A Szervezet kötelezettségei
14. A Szervezet az Önkéntest határozott időre nyilvántartásba veszi.
15. A Szervezet köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, az Önkéntes
tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást, irányítást és személyi támogatást.
A Szervezet a teljes időtartam alatt gondoskodik arról, hogy az Önkéntes kérdéseivel kapcsolatban
segítséget és információkat, iránymutatást, illetve szakmai támogatást kapjon a 7. pontban foglalt
személyek valamelyikétől.
16. A Szervezet vállalja, hogy az Önkéntessel a I) jelen szerződésben, II) a Szervezet Önkéntes
munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a III) 2005. évi LXXXVIII. Törvény a
közérdekű önkéntes tevékenységről című törvény szellemében jár el.
Az Önkéntes kötelezettségei
17. Az Önkéntes kötelezettséget vállal arra, hogy az általa vállalt turnus(ok)ban és a felkészítő
foglalkozásokon részt vesz, valamint hogy a PT-táborba a vezetőséggel egyeztetett időpontban és
módon megérkezik.
18. Az Önkéntes tudomásul veszi a Szervezet tájékoztatóját a gyermekek tábori napi rutinjáról,
amely a következő:
07.15–08.00 – ébresztő;
07.30–08.15 – reggeli;
08.30–10.00 – első 90 perces óra;
10.00–10.30 – szünet;
10.30–12.00 – második 90 perces óra;
12.00–12.15 – szünet;
12.15–13.15 – 60 perces óra;
12.30–14.00 – ebéd;
14.00–18.00 – programok;
18.00–19.30 – vacsora;
19.30–22.00 – programok;
22.00–22:30 – takarodó.
19. Figyelemmel arra, hogy a gyermektáboroztatásban 7–17 éves korú gyerekek vesznek részt, az
Önkéntes kijelenti, hogy mind erkölcsi, mind pedagógiai szempontból alkalmas gyerekek
felügyeletére, társaságukban történő tartózkodásra és munkavégzésre.
20. Az Önkéntes legkésőbb a gyerektáborba való felvétele napján a Szervezet rendelkezésére
bocsátja 5 napnál nem régebbi orvosi igazolását arról (Egészségügyi kiskönyv), hogy egészségesnek
minősül és hogy emberek (különösen gyerekek) közösségébe mehet.
21. Az Önkéntes a szerződés aláírása előtt megismerte a PT-tábor házirendjét (Házirend és
szabályzat), a benne foglaltakat tudomásul vette.
Az Önkéntes köteles a házirendet tiszteletben tartani, annak rendelkezéseit betartani, illetve azokat a
felügyelete alá tartozó gyermekekkel is betartatni.
22. Az Önkéntes kötelezettséget vállal arra, hogy
a) a táborban való tartózkodása alatt a Szervezet, a PT-tábor vezetősége és az általa esetileg kijelölt
megbízottak utasításainak megfelelően jár el;
b) oly módon viselkedik, hogy a gyerekek, a tanárok, a vezetőség, a táborban tartózkodó egyéb
személyek életét, egészségét, a gyerekek egészséges testi, lelki, erkölcsi fejlődését és a tábor
szellemiségét, működését nem sérti és nem veszélyezteti;
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c) elfogadja a Szervezetnél és a PT-táborban szokásos viselkedési és etikai normákat (beleértve a
virtuális térben tanúsított magatartásra, vagyis a szélsőségekre és a kiskorúak számára nem ajánlott
vagy nem megengedett tartalmak szűrésére vagy mellőzésére vonatkozó általános, társadalmilag,
illetve törvényileg előirányzott elvárásokat is), betartja a jelen szerződésben és a házirendben
definiáltakat, vállalja a tevékenységével járó felelősséget, és minden tőle telhetőt megtesz a
táboroztatás sikeréért;
d) a jogviszonyának fennállása alatt, illetve (tekintettel a táborozók és a PT-tábor személyzete között
a táborozás alatt kialakuló gyermek–pedagógus viszony kiemelt jelentőségére) a jogviszony
megszűnése után sem tanúsít a kiskorúakkal kapcsolatos viselkedési és etikai kritériumokat sértő,
illetve a Szervezet jogos érdekeivel nem egyező magatartást. Ilyennek minősül a Szervezetről
harmadik személy részére információk kiadása is, illetve az önkéntes munkavégzés helyén kívül is
olyan fellépés, amely nem méltó a Szervezet által képviselt értékekhez, illetve a Szervezet
munkatársaihoz;
e) a tudomására jutott, a Szervezettel kapcsolatos személyes adatokat, üzleti és egyéb titkokat a
jogviszony megszűnése után is megőrzi;
f) az önkéntes tevékenységet a fentieken túl is a 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes
tevékenységről című törvény szerint végzi.
Az önkéntes szerződés megszűnése
23. A Felek bármelyike megszüntetheti az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is,
amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét megszegi, és a kötelezettség
megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza.
A rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél
számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
24. A jelen szerződést a Felek bármelyike azonnali hatállyal felmondhatja.
25. A szerződés megszűnik
a) az Önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné válásával;
b) a Szervezet jogutód nélküli megszűnésével;
c) a vállalt közérdekű önkéntes tevékenység teljesítésével;
d) a szerződésben meghatározott idő lejártával;
e) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel;
f) a Szervezet általi azonnali hatályú felmondással;
g) a tizenhatodik életévét be nem töltött Önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú
Önkéntes, illetve annak törvényes képviselőjének azonnali hatályú felmondásával;
h) hatósági vagy bírósági határozat útján.
27. Ha az Önkéntes a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit megszegi, a Szervezet a szerződést
azonnali hatállyal felmondhatja, és az Önkéntest a eltanácsolhatja, amiről – a szóbeli tájékoztatást
követően – haladéktalanul írásban is tájékoztatja.
28. Ha az azonnali hatályú felmondásra az alábbi okok miatt kerül sor, az Önkéntes köteles a
Szervezet részére kötbérként 50 000 Ft-ot – a szállás és ellátás, illetve a helyettesítő kisegítő
személyzet alkalmazásának teljes költségét – megfizetni,
a) amennyiben az Önkéntes a turnusok befejezése előtt távozik;
b) amennyiben az Önkéntes a gyerektáborban az előre lefixált időpontban nem jelenik meg;
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c) amennyiben az Önkéntes a házirend rendelkezéseit súlyosan megszegi, és a Szervezet az
Önkéntest a gyerektáborból kizárja;
d) amennyiben a PT-tábor vezetősége azt állapítja meg, hogy akár a munkája, akár a magatartása
alapján az Önkéntes táborban való tartózkodása a gyermekek és a tábor érdekei szempontjából nem
kívánatos, illetve az Önkéntes alkalmatlannak bizonyul, és a vezetőség az Önkéntest a táborból
kizárja.
29. Az Önkéntes tudomásul veszi, hogy mindez nem érinti a Szervezetnek a fentieken túl felmerülő
kárérvényesítési jogát.
30. Az Önkéntes felel a tevékenysége során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben a kárt
az Önkéntes felróható magatartása okozta.
Az Önkéntes köteles a Szervezet tulajdonát képező vagy használatában álló vagyontárgyakat az
adott helyzetben általában elvárható legnagyobb gondosság mellett, rendeltetésüknek megfelelően
használni, működtetni.
A rendelkezésre bocsátott eszközök biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződik, a
számára meghatározott karbantartást elvégzi.
Ezen kötelezettségének gondatlanságból történő megszegése esetén megfelelő kártérítésre, szándékos
károkozás esetén a teljes kár megfizetésére kötelezhető.
Kiegészítő rendelkezések
31. Az Önkéntes kijelenti, hogy cselekvőképes nagykorú személy.
32. A Szervezet kijelenti, hogy a magyar jogszabályok alapján bejegyzett és működő jogi személy,
valamint hogy rendelkezik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállaláshoz szükséges
jogképességgel és a megfelelő döntéshozó szervtől származó felhatalmazással.
33. Nem áll fenn olyan tény, körülmény, amely a jelen szerződés megkötését vagy az ebben foglalt
jogosultságok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését korlátozhatná.
32. Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez, a Szervezet Szervezeti és
működési Szabályzata, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései,
illetve a 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről című törvény az irányadó.
33. A Felek jogvitáikat elsősorban békés úton, tárgyalások során rendezik, ennek eredménytelensége
esetére a Szervezet székhelye szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
34. A Felek a jelen szerződést – elolvasást és közös értelmezést követően – mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2018. július / augusztus
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31
Melléklet: Házirend és szabályzat
____________________________
PEOPLE TEAM Alapítvány
képviseli: Palotás Attila
Szervezet

____________________________
Önkéntes
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HÁZIREND ÉS SZABÁLYZAT
_____________________________________________________________
ALAPVETÉS – A gyerekek miatt érkeztél. Kíváncsiak rád, légy hát
intenzíven jelen, mutasd magad, légy velük és légy te is kíváncsi rájuk!
A szabadság a tábor legfőbb alapelve és egyik legfontosabb értéke, ezért
mindent szabad – egészen addig, amíg valaki nem veszélyezteti önmaga
vagy mások testi-lelki épségét, illetve nem korlátoz bárkit a szabadságában.
A büntetés felesleges és hatástalan. Mindent meg lehet beszélni. Érezzétek
jól magatokat együtt: beszélgessetek, tapasztaljatok, alkossatok!
_____________________________________________________________
ÁLTALÁNOS
A tábor minden Önkéntes számára munkavégzés helyszíne.
Önkéntesek a következő minőségben fordulhatnak elő: tanár, mentor, mókus, kismókus, büfés,
orvos, kísérő, táborvezető, vendég.
A táborban lakó Önkéntes délután és este is aktívan részt kell vállaljon a gyerekek számára
szervezett programok lebonyolításában.
A táborban lebonyolított programokhoz kapcsolódó know-how a Szervezet és a PT-tábor tulajdona,
annak másolása, más táborokban történő felhasználása tilos.
Az Önkéntes – legkésőbb a gyerektáborba történő felvétel napján – be kell mutassa a 15 napnál nem
régebben kiállított Egészségügyi kiskönyvét vagy orvosi igazolását arról, hogy egészségesnek
minősül, és emberek – különösen gyerekek – közösségében önkéntes munkát végezhet.
Az Önkéntes nem fogadhat hozzátartozókat, barátokat vagy látogatókat.
A táborban kizárólag a Szervezet által felvett vagy az általa hivatalosan elszállásoltak lakhatnak.
A lakók és a szállóvendégek szobabeosztását a tábor vezetősége készíti el. Ennek önkényes
megváltoztatása a táborozásból és a táborból való kizárást vonja maga után.
Az érkezéskor átvett vonalkódos kártyáját mindenki köteles magánál tartani és azt a szálló portása
vagy más, azonosítás kérésére jogosult személynek felmutatni. A recepciós a kollégium
alkalmazottja, hivatalos személy, aki felelős a szálló rendjéért, biztonságáért, jogosult a szállóba
érkező és onnan távozó személyek ellenőrzésére.
Program a takarodó és az ébresztő is, és szoros összefüggésben vannak azzal, hogy a gyerekek
késnek-e az órákról. Az Önkéntes (óráról, programról, megbeszélésről) soha nem késhet.
Az Önkéntesnek kötelező magánál tartania a mobilját feltöltött állapotban, hogy elérhető legyen.
Ha gond vagy kérdés van, ha segítség kell, bármikor elértek bennünket. Elég, ha megcsörgettek,
visszahívunk benneteket: Palotás Attila (Ater): +36 20 9335 495
NAPIREND
Tanítás soha nem maradhat el. Kivételt képezhetnek a különleges órák, de ezek mindig a
táborvezetőség egyetértésével és tudtával, mi több, mindannyiunk közös szándéka és valamilyen
megbeszélés nyomán keletkeznek.
07.15–08.00 – ébresztő;
07.30–08.15 – reggeli;
08.30–10.00 – első 90 perces óra;
10.00–10.30 – szünet;
10.30–12.00 – második 90 perces óra;
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12.00–12.15 – szünet;
12.15–13.15 – 60 perces óra;
12.30–14.00 – ebéd (átfedéssel, pl. a sportosok miatt);
14.00–18.00 – programok;
18.00–19.30 – vacsora;
19.30–22.00 – programok;
22.00–22:30 – takarodó.
A 22.00-tól 07:00-ig „csendrendelet” van érvényben. Ekkor a szobákban és a közösségi
helyiségekben akusztikus és audiovizuális eszközök csak minimális hangerővel működtethetők, tilos
hangoskodni vagy zajjal járó tevékenységet folytatni.
A reggelit mindennap az Önkéntesek irányításával adjuk, amiben mindenki segít – beosztás szerint.
Délelőtt a tanárok a tanórákat vezetik, a mókusok és kismókusok készülnek a délutáni és az esti
programokra. Utóbbiaknak mindennap 9:30-kor tartunk megbeszélést (mókusmíting), amelyen
minden mókusnak és kismókusnak kötelező a pontos megjelenés és részvétel.
Ebéd után, 14:30-kor megbeszélést tartunk a tanároknak (míting), amelyen mindannyiuknak kötelező
a megjelenés.
A míting akkor hatékony, ha mindenki pontosan érkezik és a feladatára figyel.
A délutáni és az esti programok sikere attól függ, hogy mindenki pontosan és lelkiismeretesen
teljesíti-e a vállalt részfeladatokat.
Az esti program gyakran valamilyen csapatverseny. Egy csapathoz 3 tanár vagy mókus, valamint
kismókusok tartoznak. Ők felelnek azért, hogy a csapat valóban egységgé kovácsolódjon, kísérik és
segítik a feladatok végrehajtásában. A csapathoz tartozó gyerekekkel nekik van legszorosabb
kapcsolatuk, tehát ha bármi probléma felmerül, a gyerekek elsősorban hozzájuk fognak fordulni.
A takarodó az egyik legnehezebb feladat, de mindannyiunk érdeke, hogy a diákok és a felnőttek is a
lehetőségekhez mérten a legtöbbet pihenhessenek éjszaka. Mindenki felelős azért, hogy a szintjén
lakó és a csapatához tartozó gyerekek időben lefeküdjenek.
Kismókus nem altathat, nem fújhat önállóan takarodót. Ha mégis, az csak és kizárólag a vezetőség
felkérésére történhet.
REND, ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK
Mindenkinek kötelessége felügyelni a rendet, a tisztaságot, a gyerekek magaviseletét és az esetleges
túlkapásokat is.
Mindenki köteles a PT-tábor házirendjét tiszteletben tartani, annak rendelkezéseit betartani és a
gyerekekkel is betartatni. A Szervezet fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Önkéntes a
házirend rendelkezéseit megszegi, a gyerektáborból azonnal kizárja.
Mindenki feladata és felelőssége továbbá azoknak az eszközöknek a felügyelete/felügyeltetése is,
amelyek a gyerekek használatában vannak: minden PT-eszköz, minden használati tárgy, a bérlemény
egésze (a teljes épület és minden berendezési tárgya, tartozéka, helyisége stb.).
Az Önkéntes tudomásul veszi, hogy a bérbeadóval kötött szerződésünk szerint mindannyian
együttesen felelünk a használatba vett ingatlanok és ingóságok épségéért, állaguk megőrzéséért.
A felelőtlenségből bekövetkező károk számonkérést vonnak maguk után – nem csupán a gyerekek
esetében, hanem bárkinél.
Az Önkéntes a saját szintjén lakó gyerekekre, a saját csapatának tagjaira különös gonddal felügyel –
különösen a takarodónál, az ébresztőnél, valamint a rend és a tisztaság tekintetében. Az Önkéntes
felügyelete alá tartozó szobák tisztán tartatása az ő személyes felelőssége.
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Az átvétel pillanatától a hiánytalan visszaszolgáltatás pillanatáig minden átvevő az átvett tárgyak
teljes értékével felel. Ha elveszik, indokolatlanul tönkremegy, elherdálódik stb. valami, azért az
átvevő személy a felelős.
Ha valaki elvisz valamit valahonnan, vigye vissza használat után oda, ahonnan elvette!
A Hangáron és körletén kívül szigorúan tilos ételt és a büfében térítésmentesen kapható PETpalackos, illetve bögrés-ivókutas vízen kívül italt fogyasztani!
Kajaügyeletet tartunk a Hangár melletti kerítésnél. A kerítésen túl senki nem vihet sem ételt, sem
italt.
A büfében kapható üdítők visszaváltható üvegesek. Az értelem, a környezetvédelem és a
példamutatás jegyében mentsük az őket!
A délutáni és az esti programok után a gyerekek és az Önkéntesek együttes kötelessége a rendrakás
és a takarítás.
A kollégium gépi-, elektromos és egyéb berendezéseit, bútorzatát és valamennyi felszerelését, a lakók
saját tulajdonú eszközeiket személyes és anyagi felelősségük mellett használják, amely baleset vagy
károkozás esetére is érvényes.
A felmerülő veszélyhelyzeteket, üzemzavart, meghibásodást, hiányosságokat, káreseteket a megfelelő
személynél, általában a táborvezetőnél, illetve a recepciósnál haladéktalanul jelenteni kell.
Egyidejűleg törekedni kell a balesetveszély elhárítására. A szakszerű beavatkozást, javítást az e célra
a recepción található füzetben kell a szálló személyzetétől igényelni.
A kollégium leltárába tartozó eszközöket, felszerelési tárgyakat az épületből, egy adott helyiség
szobaleltárába tartozókat a helyiségből is tilos kivinni.
A lakók személyes gépi berendezéseik szakszerű üzemeltetéséről, pénzük, értéktárgyaik biztonságos
megőrzéséről maguk gondoskodnak, ám kérhetik a táborvezetőség segítségét is: a Szervezet
kizárólag a leadott értékekért és értéktárgyakért vállal felelősséget.
A lakószobák kulcsait a lakók nem használhatják, a szobák ajtaját kilincsre zárt állapotban kell
tartani. Ügyelni kell a huzatra, az ajtócsapkodásra, az beázásra vihar esetén, valamint általában az
ablakok és a szalagfüggönyök kezelésére.
A zárható szekrényekhez (a lakószobában) a recepción lehet kulcsot kérni.
A lakószoba és a hozzátartozó helyiségek rendjéért, tisztaságáért, az ott telepített eszközök, bútorzat
és berendezések rendeltetésszerű használatáért a lakók egyénileg és egyetemlegesen, erkölcsileg és
anyagilag is felelnek.
A rendeltetésszerű használathoz tartozik, hogy a lakószobákban élelmiszert tárolni, illetve étkezni
szigorúan tilos!
A lakószoba bútorzatát megváltoztatni, átrendezni, az ágyakat egymás mellé tolni szigorúan tilos!
A kollégiumi ágyneműket szigorúan tilos huzat nélkül használni.
Különös gonddal ügyeljünk a legfelső emeletek szúnyoghálóira, ablakkereteire! Ebben a gyerekeknek
is napi segítséget kell nyújtanunk. A legfelső szinten lakóknak mindezt megmutatjuk az első napon.
Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat az érkező gyerekeknek is el kell magyarázni, meg kell mutatni.
Tilos dohányozni, hobbiállatot tartani, egészségre ártalmas anyagokat tárolni, balesetveszélyes
tevékenységet folytatni.
Tilos a falakra, bútorokra, berendezési tárgyakra, ajtókra, ablakokra – beleértve ezek külső oldalait is
– dekorációt szögelni, ragasztani.
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Közízlést nem sértő dekoráció kizárólag az ágyak és a tanulóasztalok felett elhelyezett falvédő
bútorlapokon engedélyezett, és csakis olyan gyurmaragasztóval, amely nem hagy nyomot.
A szálló lakói és vendégei kötelesek óvni a szállóhoz tartozó épített és természeti környezetet, annak
értékeit, megőrizni annak épségét és tisztaságát.
Az Önkéntes tudomásul veszi, hogy a táborlakók által használt épületeken és parkosított területeken
kívül fokozott balesetveszélynek van kitéve, ezért ezeket a helyeket nem keresheti fel, nem
használhatja.
A Szervezet és a szálló az e szabály megsértéséből adódó balesetekért, károkért semminemű
felelősséget nem vállal.
KÁROS SZENVEDÉLYEK
Szigorúan tilos dohányozni.
A szükséges tolerancia miatt kijelölünk olyan helyet, amely a dohányosokat fogadja. Ez a
Tuballórium, a Hangár hátsó fala mögötti lerobbant helyiség, amelyet kötelező a körülményekhez
képest tisztán, rendezett állapotban tartani.
Szigorúan tilos alkoholt fogyasztani a gyerekek társaságában és a közös helyiségekben.
Bárminemű tudatmódosító szer fogyasztása szigorúan tilos.
Az Önkéntes nem létesíthet a gyerekekkel semmilyen, a tanár–diák, pedagógus–diák stb. viszonyon
túlmutató (intim) kapcsolatot sem a tábor alatt, sem utána.
Ha bárki hasonlót tapasztal a gyerekek körében, azonnal jelentenie kell a táborvezetőségnek.
A táborban káromkodni tilos. Nem azért, mert a káromkodásnak nincs nyelvi vagy közösségi
létjogosultsága, hanem azért, mert példamutatóknak és intelligenseknek szeretnénk látszani.
A káromkodás a gyerekek körében helyben és azonnal kezelendő. Nem büntetéssel, hanem ésszel,
megértéssel és engedékeny szigorral.
Minden táborlakónak kötelessége a PT-táborban szokásos viselkedési és etikai normákat – beleértve
a virtuális térben tanúsított magatartást is – betartani. Tekintettel a táborozók és a PT-tábor
személyzete között kialakuló gyermek–pedagógus viszony kiemelt jelentőségére, ez a kötelezettség a
táborozás után sem szűnik meg.
Még érthetőbben: sem a táborozás ideje alatt nem kerülhet fel a netre „találkozzunk 00:15-kor a
trambulinoknál!” jellegű, sem utána olyan anyag, amely a házi szabályzatot sérti vagy diákokra,
szülőkre nem vonatkozik.
BETEGSÉG, BALESET
24 órás orvosi ügyelet és házi patika áll a táborlakók rendelkezésére. Az enyhébb tünetekkel járó
eseteket (fejfájás, leégés, csípés) helyben kezeljük. A tábornak saját orvosai vannak, akik nem
feltétlenül oldják meg a problémát, de tisztában vannak annak súlyosságával és kezelhetőségével.
Ha egy gyerek betegnek érzi magát, balesetet szenved, a közelben lévő felnőttnek kötelessége az
esetet azonnal jelenteni az orvosoknak és a vezetőségnek.
Higgadtan és megfontoltan kezeljünk minden ilyet! A pánik megengedhetetlen: ne rémületet
keltsünk, hanem helyzetet oldjunk meg!
Ha szükséges, kórházba megyünk vagy mentőt hívunk.
A táborban nyaralnak olyan gyerekek is, akik rendszeresen gyógyszert szednek. Szükség esetén a
gyógyszer adagolására is a kijelölt felnőttnek kell ügyelnie.
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A csapatvezető Önkéntesek kötelessége is tájékozódni arról, van-e a csapatukban különleges
figyelmet igénylő gyerek (cukorbetegség, lisztérzékenység, allergia, egyéb betegség, úszástudás
hiánya stb.).
7-8 évesek is táboroznak velünk. Nekik a napi teendőkben (étkezés, tisztálkodás, a holmijuk rendben
tartása, az ágynemű felhúzása) is segíteni kell.
Ügyeljünk a kullancsokra!
FELÜGYELET
Mindenki közösen felel a gyerekek biztonságáért.
A tábor területét gyerek nem hagyhatja el felügyelet nélkül.
Az alapszabályok be nem tartása azonnali hazautazást eredményez a táborozók esetében is. A
nagyobbaknak sem szabad mindent, ami egy homogén korosztályú közösségben megengedhető –
tekintettel arra, hogy kicsik is táboroznak velünk.
Ha egy gyereket keresnek telefonon vagy személyesen, a vezetőséghez vagy a büfésekhez kell
irányítani az illetőt.
ÉRKEZÉS, HAZAUTAZÁS
Az első és utolsó napok (vasárnap és szombat), amelyeken a gyerekek érkeznek, illetve hazautaznak
(akik több turnusra jelentkeztek, maradnak):
1. turnus: 2018. VII. 22–28.
2. turnus: 2018. VII. 29. – VIII. 5.
3. turnus: 2018. VIII. 6–11.
Az első és utolsó napok, amelyeken az Önkéntesek érkeznek, illetve hazautaznak (akik több turnusra
jelentkeztek, maradnak):
1. turnus: 2018. VII. 20–28. (péntek 10:00 – szombat 17:00)
2. turnus: 2018. VII. 28. – VIII. 5. (szombat 12:00 – szombat 17:00)
3. turnus: 2018. VIII. 5–11. (szombat 12:00 – szombat 17:00)
Az 1. turnus –1. napján (péntek) délelőtt 10:00-kor indítjuk az Önkéntesek buszait Budapestről. Aki
egyénileg érkezik, annak pénteken délelőtt kell a táborban bejelentkeznie.
A tábor utolsó napján mindenki a végső rendrakás után hagyhatja el a tábort.
ELLÁTÁS
Minden Önkéntes térítésmentesen kap ellátást (napi háromszori étkezéssel), szállást, gyümölcsöt
korlátlan mennyiségben, ásványvizet, 5000 forintpontot a büfében – a levesre, a gyorsrizsre, a
pizzatallérra, a bagettre, a kávéra és a teára pedig kedvezményt (50 forintpont/adag).
TANÍTÁS, TANÓRÁK
Az Önkéntes felelőssége, hogy a saját csoportja (beleértve őt magát is) időben kezdje a tanulást, és
pontosan fejezze be.
A gyerekek a turnus elején egy mappát kapnak. Így a turnus végén könyvszerűen elkészített, lefűzött
tananyag lesz a kezükben.
Fénymásolási lehetőség van a táborban.
A fénymásolóval kapcsolatban mindenki kérdezzen, ha szükséges, és ha valamit nem ért, ne használja
a gépet, kérjen segítséget egy tapasztaltabbtól! Ha a gép elromlik, megjavíttatjuk, illetve kihívjuk a
szervizt.
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Az oktatáshoz biztosítunk ív papírokat és filceket. Táblák helyett a narancssárga állványokat
használjuk.
Mindenki ügyeljen a saját tananyagára, eszközeire akkor is, amikor nem tartózkodik ott, ahol tanít
(terem, udvar stb.)! Ilyen minden tanárnak lesz a turnus teljes ideje alatt. A helyiségek állagára
különösen oda kell figyelni!
A tanórákat lehet a szabadban is tartani, de ettől azok még ugyanúgy tanórák kell legyenek.
Egymás iránti felelős toleranciából is szükség van arra, hogy ne hagyjunk semmit tönkremenni,
elveszni, hánykolódni ott, ahol mindennap megfordulunk.
A táborban vannak projektorok is. Ha szükséges, kérjetek technikusi segítséget!
Az utolsó, 60 perces óra is tanóra. Semmi különbség nincs a 90 perces és a 60 perces órák intenzitása,
értéke között.
Az utolsó napok órái is órák.
Az órák menetét és színvonalát ellenőrizzük, óralátogatásokat tartunk.
INFORMATIKA, ROBOTIKA
A számítástechnika- és robotikaoktatás a tanárokkal és a diákokkal külön egyeztetett tematika szerint
folyik.
Az órák alatt soha nincs játék, csak tanulás van, kreatív munka és alkotás.
Vannak olyan gyerekek, akik délután is tanulnának. Kívánságra őket is ki kell szolgálni, mintha csak
a délelőtti csapat lenne.
A délutáni számítástechnika-órák nem mindenkinek játékról szólnak. Azoknál, akik ezt igénylik (az
előrejelzések begyűjtendők az első napon közvetlenül a tábornyitón), oktatásról – az energiákat nem
felemésztő keretek között.
A PC-termet (sárga folyosó lent) mindenki használhatja. Azonban nem használhatja tanár vagy
nevelő a termet, akármelyik berendezési tárgyát úgy, hogy azzal valamely táborozó gyerek helyét
foglalja, tervezett játékát akadályozza, a diákot kitúrja, hátráltatja, sorba állítja vagy a saját teendőit,
kötelességeit hanyagolja.
Minden anyagot, amit a gyerekek létrehoznak, tárolni kell olyan rendszerben, amely biztosítja az
alkotások kezelhetőségét és átláthatóságát a tábor után is.
A számtechoktatók felelnek a rájuk bízott eszközökért gyakorlati és anyagi értelemben is.
A PC-termekben nincs evés, ivás. Semmilyen élelmiszert nem szabad bevinni vagy fogyasztani olyan
helyiségbe(n), ahol számítástechnikai eszközök találhatók.
MÁS TANÓRÁK
Ezek az órák „lazábbak” mint például a nyelvórák, és nem feltétlenül egy teremhez kötöttek.
A szünetek időpontjának betartása ezeken az órákon is kívánatos, de legalábbis figyelemmel kell
lenni a nyelvészekre, akik pontosan kezdenek és végeznek, hiszen sokszor helyhez kötött
tevékenységet folytatnak. Ne zavarjuk őket feleslegesen!
A tanításhoz szükséges eszközöket előzetes egyeztetés után bármely témához beszerezzük.
Minden táboroztató felel a rá bízott eszközökért anyagi értelemben is. Elektronikai eszközök
közelében nincs evés, ivás. Semmilyen élelmiszert nem szabad bevinni vagy fogyasztani olyan
helyiségbe(n), ahol számítástechnikai eszközök találhatók.
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A következőkben közreadjuk külön a tanárokra, a mókusokra és a kismókusokra vonatkozó
elvárásokat, szabályokat:
TANÁROK
_____________________________________________________________
TANÍTÁS – A tanítás felelősségteljes munka: a változatosság gyönyörködtet – a tanár legyen kreatív,
az órák színesek és vidámak! A tanítás során a tanárok vegyék figyelembe a gyerekek életkori
sajátosságait és érdeklődési körüket!
ÉTKEZÉSEK – A reggelinél, az ebédnél és a vacsoránál a tanárok is közreműködnek, hogy az
étkezések minél zökkenőmentesebbek legyenek. Erre külön beosztást készítünk – mindenki jegyezze
meg, mikor van beosztva! A gyerekekkel együtt eszünk, nem elkülönülve: így azonnal segíthetünk
annak, akinek szükséges, valamint a kisebbekre is jobban figyelhetünk.
TANÁRMÍTING – Ez mindennap pontosan 14:30-kor kezdődik. A találkozó során megvitatjuk az
aznapi programot, kiosztjuk a szerepeket és a feladatokat.
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MÓKUSOK
_____________________________________________________________
MÓKUSMÍTING – A mókusmítingen való aktív részvétel: ez mindennap pontosan 10:30-kor
kezdődik. A gyűlés során megbeszéljük például, hogy kik azok a mókusok, akik a napi program
plakátját elkészítik. És így tovább… Megvitatjuk az aznapi programot és kiosztjuk a feladatokat.
ÉTKEZÉS – A reggelinél, az ebédnél és a vacsoránál való segédkezés, hogy minden minél
zökkenőmentesebb legyen. A mókusok önzetlen jószágok, akik rendszeresen megfeledkeznek saját
szükségleteikről, és a gyerekekét helyezik előtérbe. Ne mi akarjuk elsőként megtömni a bendőnket,
előbb a gyerekek esznek! Étkezzünk a gyerekek társaságában! Így közvetlenül ellenőrizhetjük őket,
illetve segíthetünk bárkinek, ha szükséges, a kisebbeknek, akik még kevésbé önállóak.
SZABADFOGLALKOZÁS – A szabadfoglalkozás tartalmas eltöltése a gyerekkel: amikor a
gyerekeknek szabadfoglalkozás van, a mókusok nem lazíthatnak. A legtöbb kiskorú biztosan jól
eltölti majd az időt a barátaival, azonban mindig akadnak árva lelkek, akik nem tudnak magukkal mit
kezdeni.
A mindig szorgos, pörgős, kreatív animátorok feladata, hogy ezeket a táborozókat is lekössék,
feladatot kitaláljanak számukra, vagy játékot, hogy szórakoztassák őket. Lehet spontán csapatot
verbuválni, és valami jópofa játékot kiötölni a kisebbekkel. A lényeg, hogy minden gyerek jól
mulasson, és hogy senki nem unatkozzon.

16/13 PT 2018

KISMÓKUSOK
_____________________________________________________________
ALTATÁS – Ez a feladat a kismókusok számára a nagymókusok irányításával engedélyezett.
TILALMAK – Ne károsítsd az egészségedet! Ne dohányozz! Ne fogyassz alkoholt! Ne káromkodj!
Ne csajozz/fiúzz a táborban! Kerüld a Tuballóriumot!
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MINDENKI
_____________________________________________________________
ÉBRESZTÉS – 7 órától lehet a gyerekeket kelteni; mindenki a saját szintjéért felelős.
Az Önkéntesek maguk között szabadon beoszthatják az ébresztést, de ezt előzetesen
(a nulladik napon) le kell adni a táborvezetőségnek.
Legyünk kedvesek, megértőek és aranyosak: induljon vidáman a gyerekek napja!
Mindenkit fel kell ébreszteni. Az időjárásnak megfelelően javasolhatunk ruhát.
Figyeljünk arra, hogy a gyerekek időben lemenjenek reggelizni; ne hagyjuk, hogy
„bebábozódjanak”, mert akkor nem esznek és/vagy késnek a tanításról! Nézzünk be
minden szobába legalább kétszer – némi időeltolódással –, és győződjünk meg… a helyzetről!
TAKARÍTÁS – Az ebéd és a vacsora után alaposan ki kell takarítani a Hangárt (szemétszedés,
asztalok és padok letisztítása, felsöprés), valamint el kell mosogatni.
A takarítás nemcsak az étkezésekre korlátozódik, hanem minden olyan esetben szükséges, amikor
mocsokkal vagy szeméttel találkozunk. Fontos a higiénia!
A takarítást és a mosogatást (ezt gépekkel) külön beosztás alapján végezzük. Mindenki jegyezze meg,
mikor van beosztva!
JÁTÉKOK – Ez alatt a játékokban való aktív részvételt értjük – mind a keretmesére vonatkozóan,
mind pedig az esti programot illetően.
Legyünk vállalkozó kedvűek, kreatívak, segítsük egymás munkáját! A legfontosabb, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat. Ezt akkor is szem előtt kell tartani, ha már hullafáradtak vagyunk, és minden
energiatartalékunkat feléltük.
TERELÉS – A gyerekek terelésében való aktív részvétel. A programok (játék, bemutató, étkezés
stb.) időhöz kötöttek, ezért fontos a gyerekeket időben összeszedni. A csúszások hólabdahatást
generálnak. Legyünk alaposak: senki ne maradjon le semmiről!
CSAPATGYŰLÉS – A csapatgyűlésen való aktív részvétel. A csapatvezetőknek a gyerekeket
közösséggé kell formálniuk, ezért az Önkéntesek lelkesedése működjön szökőkútként: soha ne
száradjon ki! Ők a gyerekek tyúkanyói/kakasai legalább egy héten keresztül – számítanak rátok, ezért
vegyétek őket védőszárnyaitok alá!
A csapatgyűlésen megbeszélhetők az aznapi feladatok, értékelhető az addigi teljesítmény, biztatás és
segítség osztogatható!
ÜGYELET – Az ügyeletek betartása és a feladatok felelősségteljes elvégzése: minden Önkéntes
köteles az elvállalt vagy ráosztott ügyeleti munkát 100%-osan (opcionálisan 110%-osan) elvégezni.
Trambulinügyelet – A trambulinozás számos balesettel járhat, legyünk szemfülesek, figyeljünk a
gyerekekre, mondjuk el nekik a trambulinozás szabályait, amelyeket NEM SZEGHETNEK MEG!
Trambulinszabályok – 1) egyszerre csak egy gyerek ugrálhat; 2) ugrálni csak lábbeli és a zsebekbe
rejtett, testre aggatott (főleg kemény) tárgyak nélkül szabad; 3) tilos szaltózni, átpördülős, durva
dolgokat művelni; 4) tilos a trambulin alá bújni; 5) a trambulinra várakozók nem ülhetnek,
támaszkodhatnak, könyökölhetnek a trambulin szélére; 6) rágóval, ennivalóval, cukorkával a szájban
ugrálni tilos. Legyünk igazságosak, adjunk lehetőséget mindenkinek, különösen figyeljünk a
kisebbekre, ne hagyjuk, hogy a nagyok uralják a gumiasztalokat!
Kajaügyelet – Csak a kijelölt területen szabad ételt-italt fogyasztani. A Hangár kapujánál (legfeljebb
a kajaügyeleti állomáson) be kell fejezni a fogyasztást. 1) Szemét a szelektív gyűjtőkbe, 2) üvegek az
üdítősládákba. Így a gyerekek nem szórják szét a tábor egész területén a szemetet – a szobákról nem
is beszélve. A gyerekek rendszeresen kicsempésznének ezt-azt, de ezt meg kell akadályozni!
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Kapuügyelet – Ügyelünk arra, hogy ne jussanak idegenek a táborba. Ezzel a saját biztonságunkat
erősítjük, valamint a portások munkáját támogatjuk – mindenki érdekében. A kapuügyelet néhány esti
programnál bejárati ügyeletté változik. A részleteket mindenki megtudja a táborban.
KÖRNYEZET – A tábor területe a két (sárga = lányok, zöld = fiúk) lakóépület, a bekerített füves-fás
udvar, a Színészhangár, a Hangár és a Hangár előtti műköves tér, a sportpályák (a kosárlabdapálya, a
műfüves focipálya, a teniszpályák és a két strandröplabdapálya), illetve az ezek mögött található
füves-fás terület.
A táborterület környezetében található épületekbe bemenni, a falakra mászni vagy a közelükben
tartózkodni szigorúan tilos!
ALTATÁS – Az esti játék után felpörgetett gyerekeket a szobákba kell terelni. Az altatás legalább
olyan fontos, mint az ébresztés. Figyelmeztessük őket, főleg a kicsiket, hogy fürödjenek meg,
mossanak fogat, menjenek mosdóba és húzzanak pizsit, mielőtt szunyálni mennek! Sürgessük a
készülődést, mert minél hamarabb bújnak ágyba, annál többet alszanak majd! Ha sokat
virgonckodnak, másnap fáradtak, nyűgösek lesznek. Mindenki a saját szintjéért felelős. Mindennap
mindenkinek ki kell vennie a részét az altatásból.
VÁSÁRLÁS – Nem hagyhatod el csak úgy a tábort. Ugye emlékszel: „A gyerekek miatt érkeztél.
Kíváncsiak rád, ezért légy intenzíven jelen, mutasd magad, légy velük…”
Ha kell valami fontos a boltból, akkor jelezd az igényedet a büféseknek vagy a vezetőségnek! A
beszerzővel megvásároltatják, amire szükséged van.
VÍZ – 1,5 vagy 1 literes ásványvíz mindig van a büféraktárban és a büfé hűtőiben. Aki kér, kap. A
gyerekeknek is adunk/adhattok ti magatok is bármikor, de ügyeljünk rá, hogy ne pazarolják!
Előfordult már, hogy PET-palackokat fagyasztottak a szobák hűtőiben, és még ez a legkevesebb.
Ügyeljetek arra, hogy a vízháztartásotok rendben legyen, mert egy kiszáradt Önkéntessel nem lehet
mit kezdeni!
Ivókutakat is üzembe helyezünk a Hangárban és a sportpályák mellett. A kutakhoz tartozó
cserebögréket mindenkinek feladata kezelni, cserélni, ügyelni a tisztaságukra és az épségükre.
KAJA – Bármit kívánhatsz, akkor is, ha nem éppen valamelyik közös étkezés zajlik. A büfé egyben
logisztikai központ is. Ott mindig van valaki. Ha csak egy szelet felvágottra, sajtra, salátára,
szendvicsre, forró levesre vagy rántott egérhúsra vágysz, kérj, és kapsz! Senki nem éhezhet, és ezt
terjesszétek a gyerekek között is, hogy minél hamarabb minden új táborozóhoz eljusson az
információ.
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