IFJÚSÁGI SZÁLLÓK HÁZIRENDJE
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15. TŰZRAKÁS: Tüzet gyújtani a táborozóknak csak a pedagógus
felügyelete mellett a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyen szabad. A
tűzgyújtás szabályai:
a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell
tisztítani a levelektől, faágaktól annak érdekében, hogy a tűz
ne terjedhessen át a környezetre;
a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, de a még ki nem
hűlt parazsat, hamu sem;
amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani: gondoskodni kell
arról, hogy készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas
anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát);
a szalonnasütés, bográcsozás stb. befejezése után a tüzet
gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy tényleg
elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.
16. TILTOTT TÁRGYAK: kábítószereket, ütő, vágó, szúró eszközt,
fegyvert, fegyvernek látszó tárgyat, robbanószert, és egyéb
balesetveszélyes tárgyat az ifjúsági szálló területére hozni
SZIGORÚAN TILOS.
17. FOTÓZÁS:
Mobiltelefont, kamerát, fényképezőgépet, egyéb technikai eszközt csak
saját felelősségre lehet használni. Üzemeltető nem felel az ifjúsági
szálló területére bevitt vagyontárgyakért.
Az ifjúsági szálló területén tartózkodó személyekről csak azok
beleegyezésével készíthetnek felvételeket és tehetik közzé azokat.
Kiskorú esetében a törvényes képviselőnek kell engedélyeznie a felvétel
elkészítését és közzétételét is.
Fontos azonban, hogy az ifjúsági szálló látogatói a szálló területére
lépéssel elfogadják, hogy az Üzemeltető kép- és hangfelvételeket
készíthet és tehet közzé honlapján, közösségi oldalain, illetve az ifjúsági
szállóról szóló promócióban, melyeken mint látogatók feltűnhetnek. Az
érintett, illetve törvényes képviselője kifejezett írásbeli kérelmére az
Üzemeltető az érintett arcát kitakarja.
18. REKLÁM, SZÓRÓANYAG KIHELYEZÉSE: Az ifjúsági szálló
területén kizárólag az Üzemeltetővel kötött előzetes írásbeli
megállapodás alapján helyezhető ki reklám, szóróanyag és
hirdetés, folytatható direkt vagy indirekt marketing tevékenység.
19. TALÁLT TÁRGYAK: A talált tárgyat a gondnoknak kell
jegyzőkönyv felvétele mellett leadni. A talált tárgyakról e-mailben
lehet érdeklődni az iroda@mujegpalya.hu e-mailcímen. A
megtalálást követő harmadik munkanap után az elvesztett
okmányokat az illetékes Rendőrkapitányság részére adjuk át, az
egyéb talált tárgyakat a gondnok megőrzi a nyári idény zárásáig, az
ezt követő 3. napon a helyi önkormányzati hivatalnak továbbítjuk.
20. ÜZEMI TERÜLET: a látogatóktól elzárt területekre, illetve üzemi
területre tilos bemenni.
21. HÁZIREND MÓDOSÍTÁSA: Az Üzemeltető fenntartja a jogot a
Házirend módosítására. Az ifjúsági szálló Házirendje nyilvános,
szabadon
megtekinthető
a
vendégtérben
elhelyezett
hirdetményekben,
illetve
az
Üzemeltető
weboldalán
(www.bsk.sport.hu)
22. BIZTONSÁGI KAMERARENDSZER: Az ifjúsági szálló területén
biztonsági kamerarendszer üzemel. A felvételeket az Üzemeltető
három napig őrzi, azt követően megsemmisíti. A felvételekről az
Üzemeltető csak a bíróság, illetve hatóság részére ad másolatot.
23. PANASZ: az ifjúsági szállóval kapcsolatban panasszal az
Üzemeltetőnél élhet. Az Üzemeltető elérhetőségei megtalálhatók a
www.bsk.sport.hu oldalon, az ifjúsági szállón kifüggesztve, illetve a
gondnoknál, valamint jelen Házirend láblécében.

A HÁZIREND CÉLJA, hogy meghatározza a Budapest Főváros
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában és a Budapesti
Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetésében lévő ifjúsági szállók
területén tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és az
alapvető szabályokat. Az üzemeltető részletes adatai elérhetőek a
www.bsk.sport.hu
weboldalon,
illetve
az
ifjúsági
szálló
gondnokánál.
A HÁZIREND HATÁLYA: az ifjúsági szállók dolgozói, látogatói,
vendégei, helyiségeinek bérlői és szolgáltatásainak igénybe vevői
az ifjúsági szálló területére lépéssel elfogadják az ifjúsági szálló
házirendjét, biztonsági és adatvédelmi szabályait, és tudomásul
veszik, hogy azok súlyos megszegésekor az ifjúsági szálló
elhagyására kötelezhetik őket.
ÁLLATOK BEHOZATAL: állatokat csak az üzemeltető
engedélyével lehet az ifjúsági szálló területére behozni. A segítő
kutyák behozatalához nem szükséges üzemeltetői engedély. A
segítőkutyákat megkülönböztető jelzéssel szükséges ellátni (mely a
kiképző szervezet logója hámon, vagy kendőn), illetve a gazdánál
kell legyen a hivatalos tanúsítvány (igazolvány), valamint az eb
oltási könyve.
ALKOHOLFOGYASZTÁS: az ifjúsági szálló területén alkoholt
fogyasztani 18 éven aluli személynek tilos. A táborozó gyermekek
felügyeletét ellátó pedagógus, illetve segítő 18 éven felüli személy
sem fogyaszthat alkoholt a gyermekek felügyeletének idejére.
DROGOK: Az ifjúság szálló területén drogot árusítani és használni
tilos.
RONGÁLÁS: Az ifjúsági szálló területén lévő berendezési
tárgyakat, ágyneműt, paplant, asztalt, széket vagy bármely
használati eszközt tilos megrongálni és kivinni az ifjúsági szállóról.
A kárt köteles megtéríteni az a személy, aki a kárt okozta vagy
előidézte.
A berendezési és felszerelési tárgyakért a szállás igénybevétele
ideje alatt a szobában lakók egyetemlegesen felelnek. A
berendezési tárgyak sérülése, illetve eltűnése esetén köteles a kárt
okozója, illetve ha ez nem állapítható meg, akkor a szoba lakói
megtéríteni. A szobákat az eredetileg berendezett állapotban kell
visszaadni.
KARBANTARTÁS: A szobában, mosdókban, közösségi tereken
felmerülő problémákat a gondnoknál kell jelezni, hogy az esetleg
szükséges karbantartást az üzemeltető el tudja végezni.
HULLADÉK: tilos szemetelni az ifjúsági szálló területén.
Megköszönjük, ha a szelektív hulladékgyűjtésre és minél kevesebb
műanyag használatára odafigyelnek a vendégek.
PROGRAMOK: a programokért a táborszervező felel.
A
táborszervező határozza meg a programokon való részvétel
feltételeit. A strandolás lehetőségét a táborvezető dönti el. Fürödni
csak a
kijelölt helyen, a strandon a tanár engedélyével, és
személyes felügyeletük alatt lehetséges.
ESZKÖZÖK: A vendégek kikapcsolódást segítik azok a
sportszerek, televízió, dvd lejátszó, hangfaI. melyeket az ifjúsági
táborok pedagógusai kezelnek, illetve bocsátanak a gyermekek
rendelkezésére térítés nélkül.
VÉCÉHASZNÁLAT: A vécéket rendeltetésének megfelelően
szabad használni, tilos beledobni olyan dolgot, amely nem oda
való, hogy ne keletkezzen dugulás. A vécépapíron kívül mindent a Budapest, 2021. 06. 21.
szemetesbe kell dobni. Fontos a rendszeres kézfertőtlenítés, a
mosdóknál kihelyezett automatáknál.
BETEGSÉG:
a
betegséget,
rosszullétet,
kullancscsípést,
rovarcsípést jelezni kell az ifjúsági tábor pedagógusainak, hogy
Örömteli, élményekkel teli táborozást, nyaralást kívánunk!
szükség esetén minél előbb értesíthessék az ügyeletes orvost.
Reméljük, visszatérő vendégeink között üdvözölhetjük.
ELSŐSEGÉLY: a táborszervező köteles gondoskodni olyan
személyről a gyermekeket felügyelő pedagógusok és kísérők
között, aki képzett elsősegélynyújtó. Az ifjúsági szállón található
elsősegély dobozt szabad használni, azonban az újratöltés miatt
jelezni kell a gondnoknak, hogy tudjon intézkedni.
DOHÁNYZÁS: az ifjúsági szálló épületében tilos a dohányzás.
Szabadtéren a kijelölt helyen, nagykorú vendégek számára
engedélyezett a dohányzás.

___________________________________________________________________________________________________
1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. • Adószám: 25352050-2-42• Bankszámlaszám: 11784009-20606309
Telefon: +36 1 363 2673 • www.bsk.sport.hu • iroda@mujegpalya.hu

