Hegypásztor Erdei Iskola
Házirend

Alapvető szabályok, személyes biztonság
A táborba való érkezéskor a csoport vezetője a használatba vett épület kulcsát és az
üzemeltetéssel kapcsolatos tudnivalókat kézhez kapja. Ezek visszaadása a kijelentkezéskor
történik. Ekkor a szolgáltató ellenőrzi az épületet, a bútorokat és a felszereléseket.
A táborban tartózkodó csoport felügyeletéért a csoportot vezető személy/pedagógus
felel. Szükség esetén keresse a szolgáltató képviselőjét 7-21 óra között:
Központi, ügyeleti szám:
Drimmer Lászlóné:
Szabolcs István Gergely:
Zentainé Dénes Ildikó:

+36 30/151-6124
+36 30/732-5326
+36 30/368-5358
+36 30/693-5117.

A tábor területén dohányozni tilos!
Tüzet gyújtani csak a kijelölt helyen szabad, egyrészt a tűzgyújtási tilalom miatt, másrészt a
területen található épületek tűzveszélyessége miatt. A tüzet kérjük, hogy távozás, illetve lefekvés
előtt gondosan oltsa el!
A menekülési útvonalterv az épületekben szintenként megtalálható.
Az üzemeltetési utasításban a biztonsági előírások megtalálhatóak, kérjük ezeket betartani!
A tábor területén található gépek, épületek, eszközök használatával kapcsolatosan kérjük
egyeztessen munkatársunkkal.
A tábor területén lévő játékok használata saját felelősségre történik, kérjük, figyeljenek egymásra!
A kültéri hordó libikókát egyszerre csak 5 személy használhatja, 6 éves kor alatt csak
szülői/felnőtt felügyelettel.
Elsősegélyhez szükséges eszközök a konyhai szekrényben találhatóak.
A parkoló nem őrzött.
Állatot hozni előzetes egyeztetéssel lehetséges. Háziállatot az épületek háló- és mosdó
helységeibe bevinni tilos. Az állat az épületen belül is csak a csoport többi tagjának előzetes
egyetértésével tartózkodhat. Kérjük, hogy a háziállatához minden szükséges felszerelést hozzon
magával (fekvőhely, etető/itatótál, játék, stb.) az épületben talált eszközöket az állattartás céljaira
nem használhatja. A területünkön az állat ürülékét minden egyes esetben gondosan szedje össze
és helyezze kinti szeméttárolóba!
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Értékek biztonsága
Értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. Kérjük, hogy a szállás ajtaját a saját
érdekében zárja be, ha távolabb megy el az épülettől.
Berendezési tárgyak meghibásodása, eltűnése esetén a javítás vagy pótlás költsége a kár
okozóját terheli.

Tisztaság, higiéné, étkezés
A szobákat hetente kétszer, általában a csoport távozása után takarítjuk, kérjük az itt
tartózkodás alatt ügyeljen a tisztaságra, illetve használják a takarítóeszközöket.
A szobákban étkezni tilos, a konyhában is kérjük, hogy a maradékot ne hagyja elől!
Kérünk mindenfajta ételt a konyhában tárolni.
Az étkezések időpontja a csoport igényéhez igazodik, ezt kérjük előre jelezni – az
ételszállítás időpontja miatt.

Energiaellátás, környezettudatosság
Táborunk víz és villanyáram ellátása környezetbarát módon történik, kérjük ennek
figyelembe vételét.
Elektromos áram használatakor ajánljuk, hogy takarékosan tegye, mivel napkollektorunk
áramtermelése az aktuális napsütéstől függ.
A szemetet kérjük a kukákon feltűntetett szelektív módszer szerint gyűjteni.
Együttműködését köszönjük!
Oszkó, 2020. június 15.

Hegypásztor Kör

További fontos telefonszámok
Segélyhívás:
Mentők:
Tűzoltóság:
Rendőrség:
Vasvári Rendőrkapitányság:
Orvosi ügyelet, Vasvár:
Orvosi rendelő, Oszkó:
Dr. Tompa György (háziorvos, Oszkó):
Hegyháti Patika, Vasvár:
Szentháromság patika, Vasvár:
Autóbusz pályaudvar, Vasvár:
Busz menetrend, információ:
Vonat menetrend, információ:

112
104
105
107
+36 94/572-000
+36 94/370-135
+36 94/370-014
+36 30/543-7956
+36 94/370-983
+36 94/572-227
+36 94/573-357
+36 1/382-0888; www.volanbusz.hu
+36 1/349 4949, www.mavcsoport.hu
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