” Pusztán a Kabóka kedvéért”
Tisztelt Pedagógusok!
Mindent megteszünk azért, hogy a Kabóka Lovastanya felejthetetlen élménnyel gazdagítsa a
nálunk táborozó gyermekeket. Az a közös cél, hogy a gyermekek nálunk eltöltött ideje pozitív
élmények átélése kapcsán legyen felejthetetlen, csakis Önökkel együttműködve valósítható
meg. Ez a kiadvány azt a célt hivatott szolgálni, hogy tájékoztassa Önöket minden, olyan
lényeges körülményről, aminek a figyelembevétele és szem előtt tartása elengedhetetlenül
szükséges a gyermekek biztonságos táboroztatása érdekében.
1. Kérjük, a gyermekek egészségi állapotával, esetleges betegségükkel kapcsolatos
információt, amennyiben azt az Önök megítélése szerint szükséges tudnunk, osszák
meg velünk, hogy segíteni tudjunk, ha kell. Mindemellett kérjük, hogy a gyermekek
által magukkal hozott gyógyszereket a pedagógus szobában tárolják.
2. Gyermek váratlan megbetegedése, vagy baleset bekövetkezése estén, kérjük legyenek
szívesek értesíteni a szülőt, valamint gondoskodni a gyermek hazameneteléről, ha az
orvos úgy ítéli meg. A helyi gyermekorvos kiszállási díja 4.000 Ft a Lovastanya
területére, az enyingi ügyeletre történő kiszállítás ingyenes. Az ügyeleti idő 16.00 órától
van reggel 8.00 óráig. Bizonyos betegségek vagy balesetek estén, az orvos kérheti, hogy
a gyermeket szakorvos lássa el. Természetesen mindent tőlünk telhetőt megteszünk a
gyermek érdekében. Viszont a gyógyuláshoz szükséges nyugalmat otthon tudja
megkapni, valamint a további szükséges szakorvosi vizsgálatok a szülő felügyeletével
történjen.
3. Kérjük, hogy az érkezéskor a szendvicseket, vagy főtt ételt az érkezés napjának estéjéig
fogyasszák el vagy dobják ki.
4. Kérjük, Önök is figyelmeztessék a gyermekeket arra, hogy az étkezésre kijelölt hely az
étkező, ezért a szobákban ne fogyasszanak ételt.
5. Kérjük, a gyermekeket emlékeztessék arra, hogy a szobákban cipővel nem szabad
bemenni, használjanak papucsot.
6. Kérjük, hogy a kullancsok elleni védelem eszközeiről, illetve a kullancs-vizsgálatról
naponta gondoskodjanak.
7. Kérjük, hívják fel a gyermekek figyelmét az érkezés napján tartott részletes, mindenre
kiterjedő eligazítás fontosságára, ami a balesetek megelőzése érdekében történik.
8. A gyermekek úszás tudásával kapcsolatban kérjük, hogy tájékozódjanak a
gyermekektől, szülőktől és tájékoztassanak minket.
9. Kérjük, a medencehasználat alábbi szabályainak betartatásában és a felügyelet
megoldásában segítsenek nekünk:
-

A Medencét egyszerre csak egy csoport használhatja, a használati rendre vonatkozó
időpontokat kérjük tartsák be.

-

Kérjük, hogy a gyermekeket többször emlékeztessék a lábmosás és a zuhanyzás
fontosságára.
Kérjük, gondoskodjanak arról, hogy a vizes fürdőruhák és a törülközők a szobákban
található ruhaszárítóra kerüljenek.
A medence 1,5 m mély ezért az úszni nem tudó gyermekeknek karúszó szükséges.
Kérjük, amíg az osztályuk a medencét használja folyamatosan legyenek jelen a
rendeltetésszerű használat ellenőrzése és a balesetek megelőzése érdekében.

10. Kérjük, mielőtt a gyermekek lemennek a tóra, szóljanak nekünk, és egyébként se
hagyják Őket felügyelet nélkül a tóhoz menni. Kérjük, hogy táborszervező által
szervezett programnál a gyermekek részére biztosított mentőmellényt a gyermekre
adják fel és annak helyes rögzítését ellenőrizzék.
11. Kérjük, Önök is hívják fel a gyermekek figyelmét arra, hogy a lovakat csak a
táborvezető utasítása szerint simogassák és a karámba ne menjenek be. A lovakkal
kapcsolatba kerülni a lovaglás során lehet, amikor a táborszervező alkalmazottai jelen
vannak. A táborszervező megfelelően kiképzett lovakat bocsát használatra, melyekkel
a lovaglás biztonságosan igénybe vehető minden korosztály számára, mindemellett azt
is tudni kell, hogy a gyermekek a lovaglást csak a szülők engedélyével, önként és saját
felelősségükre vehetik igénybe. Kérjük, hogy a lovas oktató utasításai betartásának
fontosságára hívják fel a gyermekek figyelmét.
12. A sportpálya használatát követően a felszereléseket, a labdákat, a szekrénybe kérjük
visszapakolni. Ha eső esik akkor kérem hívják fel a gyermekek figyelmét a
lábtörlőhasználat szükségességére.
13. Kérjük, hogy amennyiben a gyermekek a konditermet kívánják használni, akkor felnőtt
felügyeletről, vagy két idősebb gyermek együttes jelenlétéről gondoskodjanak.
14. Amennyiben biciklit használnak a gyermekek, akkor kérjük hívják fel a figyelmüket a
biciklis sisak viselésének kötelező voltára. Kérjük továbbá, hogy a biciklizés végeztével
a bicikliket a biciklitárolóban felállítva rakják vissza.
15. Kérjük, a gyermekek figyelmét hívják fel arra, hogy játszóvárat csak a 6-tól 12-éves
korú gyermekek használhatják. Mindemellett, kérjük, hogy gyermekek a játszóvárat
felügyelet nélkül ne használják.
16. A trambulin teherbírása maximum 100 kilogramm ennek megfelelően kérem, hogy
figyeljenek arra, hogy két kis gyermeknél vagy egy nagyobbnál több ne használja.
Kérjük, hogy a gyermekek felügyelet nélkül ne használják a trambulint.
17. Kérjük, hogy az íjászat során, a táborszervező utasításainak a betartásának fontosságára
hívják fel a gyermekek figyelmét.
18. Kérjük, a táborszervező által szervezett összes programnál legyenek jelen a balesetek
megelőzése érdekében, a rend biztosítása és az utasítások betartása végett. Ha a gyermek
többszöri figyelmeztetés ellenére sem hajlandó együttműködni, kérjük, hogy a szülőt
haladéktalanul értesíteni szíveskedjen, valamint hazameneteléről gondoskodni.

19. A táborhelyszínen, a gyermek(ek) által szándékosan okozott károkért a gyermek(ek)
saját maguk felelnek, amit a helyszínen készpénzben kell rendezni (pl. rongálás
szobákban, sportpályán, eszközökben stb.). Kérjük, hogy a kirándulás alkalmával
osztálypénz álljon rendelkezésre (min. 10.000 Ft), amit utólag a szülővel/szülőkkel
egyeztetve tudnak rendezni.
20. Kérjük, a gyermekeknél levő értékes tárgyakat (kisebb értékű mobiltelefont is) vagy
nagyobb pénzösszegeket gyűjtsék be. Felelősséget nem tudunk vállalni az elveszett
értekekért!
21. A szobákhoz tudunk kulcsot biztosítani, amit a táborszervezőtől kell elkérni. Az
elveszett kulcsokért 3.000 Ft-ot (/ kulcs) számítunk fel.
22. Középiskolás gyerekeknél, kérjük, ellenőrizzék le, hogy alkoholt ne hozzanak
magukkal.
23. Kérjük, hogy csakis az arra kijelölt helyen dohányozzanak.
24. Az itt felejtett dolgokat egy évig őrizzük, amit csak személyesen lehet átvenni!

Alulírott…………………………………………jelen irat aláírásával kijelentem, hogy
az iratban foglaltakat megértettem, és az abban foglaltak szerint teljesítem a
kötelezettségeimet, illetve együttműködök a tábor szervezőivel. A szervezett
programokon kívül a gyermekek felügyeletére és biztonságáért saját magam, valamint
a többi kísérő tanár felel. A fenti tájékoztatót a szülőkkel is ismertettem, valamint
az 1 sz. mellékletet a szülő aláírásával az érkezés napján átadom.

Kelt,……………………………

…………………………………..
aláírás

…………………………………..
kisérő pedagógus neve és aláírása

…………………………………..
kisérő pedagógus neve és aláírása

1.számú melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott, mint a gyermek törvényes képviselője, kijelentem, hogy a pedagógusoknak szánt
nyilatkozatot elolvastam és tudomásul vettem.

Gyermek neve

Törvényes képviselő
neve

Törvényes képviselő
személy igazolvány
száma

Törvényes képviselő
aláírása

