
                             MÁV Zrt. Széchenyi-hegyi Gyermekvasút és Gyermekvasutasokért Alapítvány                                          
  

 

Általános tájékoztató a 2016. évi Gyermekvasutas Táborokról 
 
 
 

Értesítjük Önöket, hogy az idei évben is (a hagyományoknak megfelelően) a gyermekvasutasok 
részére nyári kéthetes, bentlakásos táborozást szervezünk (a szolgálat folyamatos ellátása, valamint 
a pihenőidők hasznos eltöltése érdekében) a hűvösvölgyi Gyermekvasutas Táborban. 
 

A csoportok háromnaponta állnak szolgálatba, a másik két napot pihenőprogrammal, illetve ügyelettel 
(táborrendezés, stb.) töltik. A táborozás megkezdését, befejezését és a csoportok napi általános 
programját a levél végén közöljük, táblázatos formában. 
 

Lehetőség van arra is, hogy a pajtások csak a szolgálatos napokra járjanak fel otthonról, ilyen 
esetekben a kísérést a Széll Kálmán tértől/-ig nem tudjuk biztosítani.  
 

Ha a gyermek a táborozást később kezdi meg, vagy a táborozáson nem kíván részt venni, erről 
kérjük a csoportvezetőt a táborozás megkezdése előtt értesíteni. 
 

Csak azok a gyermekvasutasok és ifivezetők táborozhatnak, akik a  táborozás megkezdésekor az idei 
évre érvényes vasúti szakmai vizsgával rendelkeznek és ezt a Gyermekvasutas Ellenőrzőkönyvükkel 
igazolni tudják. A táborozás megkezdésekor vagy utána már vizsgát tenni nem lehet.  
 

Gyermekük látogatását elsősorban a szolgálatban, illetve esténként 17.45 – 18.30 óra között 
javasoljuk. Más időszakokban a programok többnyire a tábor területén kívül zajlanak, ilyen esetben 
a táborban ügyeletet sem tudunk biztosítani. A szülők látogatására az Otthonépület folyosója van 
kijelölve. A gyermek kilépésére az épületből (táborból), illetve a szülő belépéséhez a tábor területére  
a táborvezetőtől engedélyt kell kérni! 
 

A tábor költsége 27.000 Ft, amit érkezéskor egy összegben kérünk befizetni (7 éjszakát meg nem 
haladó táborozás esetén 16.000 Ft). Ezen az összegen felül csak minimális költőpénzt hozzanak 
magukkal a gyerekek! A nehéz anyagi helyzetben lévő családok támogatást kérhetnek a Gyermek-
vasutasokért Alapítványtól. Az igényt írásban kell jelezni a kortvelyesi.eszter@gmail.com e-mail címen 
legkésőbb a táborozás megkezdése előtt egy héttel.  
 

Kérjük, hogy a gyermek a táborba értéket lehetőleg ne hozzon (mobiltelefon, fényképezőgép, hang-
lejátszó, laptop, ékszer stb.), mert őrzésükre a lehetőségeink korlátozottak – nincs is ezekre szükség 
a táborozás során. Az eltűnt tárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni! A táborvezetőnek őrzésre 
leadott tárgyakért is csak gyerekenként legfeljebb összesen 10.000 Ft.-ig vállalunk felelősséget, 
a tárgy(ak) valódi (össz)értékétől függetlenül. Ifivezető a gyerekektől értéket nem vehet át.  
 

A balesetek megelőzése érdekében kérjük Önöket, hogy a gyerekek ne hozzanak a táborba olyan 
tárgyakat, eszközöket, anyagokat, amelyek a többi gyerek számára veszélyt rejthetnek magukban: például 
(többek között – nem teljes körű felsorolás): 
  - tűzgyújtásra alkalmas (pl. gyufa, gyertya, öngyújtó, nagyteljesítményű akkumulátor, stb.) valamint 
  - szúró-vágó tárgyakat (pl. bicska, zsebkés, tapétavágó, stb.), továbbá 
  - általános gyógyszereket, illetve mérgező anyagokat (pl.: rovarölő, gázspray stb.). 
Kérjük, ellenőrizzék a gyerekek felszerelését Önök is! Az ilyen tárgyakat a táborozás elején a gyerekek-
kel önkéntesen leadatjuk, későbbi megtalálásuk a táborozásból való azonnali kizárást vonja maga után. 
 

Amennyiben a gyermek rendszeresen gyógyszert szed (vagy szúnyogriasztót, sportkrémet, stb. 
használ), ezeket a táborvezető őrzi és adagolja az Önök (vagy az orvos) által előzetesen, írásban 
megadott módon.  
 

Kérjük, hogy a táborba élelmiszert ne hozzanak, vagy csak annyit, amit a gyerek azonnal el is tud 
fogyasztani, mert a faházakban élelmiszert és italt (ásványvízen kívül) tárolni nem szabad. A gyerekeknek 
napi hatszori étkezést biztosítunk.  
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A táborba az alábbiakat feltétlenül hozni kell (a táborozás csak így kezdhető meg):    
 

 a mellékelt Szülői nyilatkozat kitöltve és TB kártya fénymásolata 

 a tábor idejére érvényes Budapest-bérlet (jegytömb nem jó) és a diákigazolvány (le kell adni) 

 a tábor költsége (27.000 Ft) 

 Gyermekvasutas Ellenőrzőkönyv, Igazolvány, Segédlet 

 kiadását követően az iskolai bizonyítvány másolata. A bizonyítványt a nevelőnek kérjük bemutatni! 
Az év végi bizonyítványok bemutatásának utolsó határideje szeptember 30. 

 

 sötét, zárt cipő (elsősorban fekete félcipő) 
  Szandál, fapapucs, sportcipő, magas sarkú cipő, stb. (részletesen lásd a gyerekeknek kiadott 

Segédletben) a szolgálathoz nem megfelelő! 

 5 db szolgálathoz szükséges zokni; (lányoknak fehér térdzokni, fiúknak sötét zokni) 

 HARISNYANADRÁG a lányoknak (a hidegebb szolgálatos napokra) 

 3 db fehér ing / blúz (a hétvégi és a hidegebb szolgálatos napokra) 

 síp, karóra, kéken író golyóstoll (3 db) 
 

 tisztálkodószerek (papucs, fogkefe, fogkrém, tusfürdő, sampon, fésű, törölköző, stb.) 

 fehérnemű, időjárásnak megfelelő ruházat, zacskó a szennyesnek 

 hideg és esős időre számítva pulóverek, esőkabát és melegebb pizsama is 

 fürdőruha, naptej (min. 20 faktoros), nyári sapka vagy kendő, papírzsebkendő, Daloló 

 a rendszeresen szedendő gyógyszerek (a nyilatkozatban feltüntetendők) 

 hálózsák (javasolt) 
 

 

A táborvezetés fenntartja magának azt a jogot, hogy egészségügyi okokból (pl.: baleset, megbetegedés) 
vagy súlyos magatartási problémák esetén a gyermeket a táborozásból időszakosan vagy véglegesen 
hazaküldi. A szülő a szándékos rongálásból vagy a nem rendeltetésszerű használatból eredő 
károkat az üzemeltetőnek megtéríteni köteles. 
 

A táborban a gyermektáborokban szokásos rend és az általános együttélési szabályok érvényesek, annak 
érdekében, hogy valamennyi résztvevő számára jó hangulatú, élményekkel teli táborozást nyújthassunk. 
 

 
Budapest, 2016. május 18.       Tisztelettel: 

 

                     Dánosné Gecsó Eszter s.k.                            Gerzsényi Gyula  s.k. 
                       a Gyermekvasutasokért Alapítvány titkára                   a Gyermekvasút vezetője 

 

Mellékletek: - Szülői nyilatkozat  ÉS  a „gyerek”levél (további információk a táborról) 
 

A táborozás általános programja: 
 

IV. 

turnus 

2016. július 26 – augusztus 9.  
 Táborvezető: Dános Péter                                     V. csoport   VII. csoport X. csoport 

1.nap július 26.  kedd Érkezés: 15:00 Érkezés: 15:00 SZOLGÁLAT 

2.nap július 27. szerda pihenő SZOLGÁLAT pihenő 

3.nap július 28. csütörtök SZOLGÁLAT pihenő ügyelet 

4.nap július 29. péntek pihenő ügyelet SZOLGÁLAT 

5.nap július 30. szombat ügyelet SZOLGÁLAT pihenő 

6.nap július 31. vasárnap SZOLGÁLAT pihenő ügyelet 

7.nap augusztus 1. hétfő pihenő ügyelet SZOLGÁLAT 

8.nap augusztus 2. kedd ügyelet SZOLGÁLAT pihenő 

9.nap augusztus 3. szerda SZOLGÁLAT pihenő ügyelet 

10.nap augusztus 4. csütörtök pihenő ügyelet SZOLGÁLAT 

11.nap augusztus 5. péntek ügyelet SZOLGÁLAT pihenő 

12.nap augusztus 6. szombat SZOLGÁLAT pihenő ügyelet 

13.nap augusztus 7. vasárnap pihenő ügyelet SZOLGÁLAT 

14.nap augusztus 8. hétfő ügyelet SZOLGÁLAT pihenő 

15.nap augusztus 9. kedd összepakolás, táborzárás 11.00-kor 
 


