
Házirend 

 

Kedves Vendégeink! Köszöntjük Önöket diákszállónkon. Szeretnénk tájékoztatni 

Önöket táborunk rendjéről. Kérjük, hogy ezeket legyenek szívesek betartani és 

betartatni! Gyakran több csoport tartózkodik egyszerre a tábor területén. A 

zavartalan üdüléssel kapcsolatosan a legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban 

foglaltuk össze: 

A diákszálló szobáit az érkezés napján 14 órától lehet elfoglalni, de lehetőség 

van arra, hogy korábbi érkezés esetén egy zárható helyiségbe csomagjaikat 

letegyék. 

Az érkezéskor korábban jelzett igényüknek megfelelően az ágyneműket a 

takarítónőtől tudják átvenni csoportosan. Ezeket Önöknek kell felhúzni, s a 

távozás napján 9:30-ig lehúzni és egyszerre visszaadni a raktárnál a 

kolléganőnknek. 

A sporteszközök kiadása is itt történik a csoport vezetőjének, aki vállalja az 

eszközök megóvását, rongálás esetén a kár megfizetését. 

A tábor közös helyiségeit – fürdők, folyosók, ebédlő, udvar, foglalkoztatók – 

rendszeresen takarítjuk. Munkatársaink a vendégek szobájába az itt 

tartózkodásuk során nem lépnek be, ezért ezen helyiségek tisztításáról a szoba 

lakói gondoskodnak. 

A diáktáborban személyekre lebontva, nem szobánként értékesítjük a 

szálláshelyeket. Ebből kifolyólag a csoportok által igénybe vehető szobákat mi 

osztjuk be, kérjük a fiú-lány arányt- amennyiben ennek figyelembe vétele 

szükséges – előre szíveskedjenek jelezni. Természetesen különböző csoportok 

tagjait nem osztjuk be egyazon szobába. A diáktábor szolgáltatásaihoz és a 

környék adottságaihoz kapcsolódóan programokat, túraútvonalakat 

térítésmentesen ajánlunk. 

Figyeljenek egymás nyugalmára! Este 22 óra után a hangos zenehallgatás, a 

folyosón való futkosás, kiabálás TILOS! 

 



A szálláshely elhagyása: az indulás napján 10 óráig kérjük azokat elhagyni és a 

táborvezetőnek átadni. 

Kérjük a következő alapvető szabályokat minden körülmények között tartsák 

tiszteletben. 

* A szállásadó jogosult – előzetes bejelentés nélkül – ellenőrizni, hogy a 

szálláshelyen az előre bejelentett illetve kifizetett létszámban tartózkodnak-e a 

vendégek. 

* Az átadott kulcsok esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt 

haladéktalanul jelezni, annak árát, illetve a zárcserét a szállásadónak 

megtéríteni. 

* A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból 

adódó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért. 

*A vendégek által nem rendeltetésszerű használattal okozott kárért a vendégek 

anyagi felelősséggel tartoznak, a kárt közvetlenül meg kell téríteni a 

szállásadónak. 

*Az étkezések csak csoportosan történnek. 

*A szobákban, az épületben, és a kertben dohányozni, nyílt lángot használni 

nem szabad. A kerítésen kívül dohányozhatnak vendégeink, a tűzrakó helyeken 

szabad csak tüzet rakni. A szobában történő dohányzás esetén, Füstmentesítés 

címén alkalmanként 10.000 Ft-ot számítunk fel. 

*Takarókat-plédeket az udvarra kivinni nem szabad,  

*Az ágyakra rajzolni, írni szigorúan TILOS, rongálásnak számít, amiért díjat 

számolunk fel. 

*Közösségi helyiségeinket a többi csoporttal egyeztetve lehet használni. 

*Szemetet az erre a célra kijelölt tárolókba kérjük elhelyezni. 

*A szobákban kérjük, ne járkáljanak utcai cipőkben. 

*Kérjük, hogy takarékosan bánjanak az energiával. 



*Az előszobában található riasztó kapcsolójához ne nyúljanak. Ha elhagyják a 

házat zárják be a bejárati ajtót és vigyék magukkal a táborvezetőtől kapott 

kulcsot. 

*Ha valami elromlik kérjük ne próbálják megjavítani, jelezzék a táborvezetőnek 

A vendégeknek a ház házirendjét figyelembe kell venniük, különös tekintettel 

az esti, illetve éjszakai órákra vonatkozó csendrendeletet illetően. 

Amennyiben Rendőrségi kivonulás történik a vendég magatartása miatt, annak 

költségeit, illetve az Önkormányzat által kiszabott bírságot a vendég köteles 

megfizetni.  

Amennyiben a be nem tartott jogszabály miatt intézkedés történik az Erdei 

Iskola Kft-vel (Ceglédfürdői Diáktábor) szemben, úgy annak költségét a 

rendbontó azaz – akivel szemben történt az intézkedés- köteles a kiszabott 

bírságot megfizetni! Ez intézkedés feljelentést és egyéb eljárást von maga után! 

 

Ha jól érezték magukat a Ceglédi Diáktáborban, kérjük vigyék hírét, és 

tapasztalataikkal együtt adják tovább barátaiknak, ismerőseiknek. 

 

                                             Kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk! 

                                                                     A Ceglédfürdői Diáktábor tulajdonosai 

 

 

 

 

 

 

 



Házirend kiegészítés zenés rendezvények esetére, a hatályos jogszabály 

alapján: 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet: 

Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a 

zajtól védendő területeken 

A B C 

zajtól védendő terület Határérték (LTH) az 
LAM megítélési 
szintre (dB) nappal 
06-22 óra 

Határérték (LTH) az 
LAM megítélési 
szintre (dB) éjjel 22-
06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül 
az egészségügyi területek 

45 35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), különleges 
területek közül az oktatási létesítmények 
területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 
vegyes terület 

55 45 

Gazdasági terület 60 50 

 

Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása 22.00 óráig engedélyezhető, alkalmanként 

legfeljebb 20 percig terjedő időtartamra. 

Mobil szabadtéri hangerősítő berendezést közterületen naponta 10.00 és 20.00 óra között 
szabad üzemeltetni. A berendezés üzemeltetésének szándékát az Önkormányzat jegyzője 
részére, annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal be kell jelenteni. 

Jelentős zajkibocsátással járó, közterületi alkalmi rendezvények csak 10.00 és 22.00 óra 
között engedélyezhetők. 

 


