
A Magonc Alapítvány 2020-as TERMIK Táborával 
kapcsolatos legfontosabb szülői tudnivalók és tábori 

szabályok 
 

Jelentkezés, pénzügyek 
A táborba való jelentkezés kizárólag elektronikus úton, a magonc.org honlapon elérhető 
online űrlapon folyik 2019. november 11-től a férőhelyek megteléséig, de legkésőbb 2020. 
május 1-ig. A 2020-as táborba összesen 84 gyermeket tudunk magunkkal vinni, tehát a 
férőhelyek száma korlátozott. A jelentkezéseket egy többtagú csapat bírálja el, időrendi 
sorrendben – érdemes minél hamarabb kitölteni a jelentkezési lapot. Az elbírálás során 
támaszkodunk korábbi tapasztalatainkra, a jelentkezési lapon megadott információkra, 
valamint figyelembe veszünk olyan objektív szempontokat, mint pl. hogy kiegyenlített legyen 
az életkori és nemek közötti megoszlás. Az elbírálás menetéről, szempontjairól részletes 
tájékoztató elérhető ide kattintva.  
 
A jelentkezés elfogadása csak a hivatalos, alapítványi e-mail-címről érkező visszaigazolás, 
illetve a vállalt részvételi hozzájárulás befizetése után lesz végleges, ennek megérkezéséig 
nem garantálunk helyet egy táborozónak sem. 
 
Táborunk nonprofit, a szervezők a lebonyolítás során teljes mértékben önkéntesen, díjazás 
nélkül, saját szabadidejükben dolgoznak. A fentiek szellemében a szülők által vállalt 
hozzájárulás összegét teljes egészében a tábor költségeire fordítjuk. Emiatt a hozzájárulás 
visszafizetésére nincs lehetőség. Amennyiben a jelentkező beszervez maga helyett egy 
másik, addig még nem jelentkezett táborozót, s ezt mindketten visszaigazolják, annak a 
nevére az összeg átírható. 

Táborhely, elszállásolás 
A tábor központi helyszíne a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzetben, várhatóan a Bakonybél 
település közelében lévő Vadalmás réten lesz. A táborhelyen össztábori és egyéni szinten 
egyaránt mindenki felelős azért, hogy a tulajdonos Bakonyerdő Zrt., a természetvédelmi 
hatóság, valamint a közegészségügyi és járványügyi szervek előírásait betartsa.  
 
A résztvevők elszállásolása saját sátrakban történik, melynek táborhelyre juttatásáért, 
felállításáért és karbantartásáért minden táborozó gyermek maga felelős. Amennyiben 
valamelyik résztvevő nem tud sátrat hozni, vagy sátra a tábor során megrongálódik (beázás, 
stb), a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a) egy másik táborozó sátrában helyet 
találjunk neki, b) amennyiben ez nem lehetséges, valamelyik közös tábori sátorban 
helyezzük el.  
 
Kérjük, szülőként kiemelten figyeljetek arra, hogy a táborozó megfelelő minőségű, vízhatlan 
és könnyen felállítható sátrat hozzon! A sátron felül derékaljat/polifoamot és hálózsákot is 

https://magonc.org/hirek-aktualitasok/kornyezet/termik-tabor/igy-jelentkezz-a-termik-be-2020-ban/


mindenkinek magának kell hoznia. A táborozók által használt sátrak nemenként szeparáltak. 
Mivel az elhelyezhető sátrak száma korlátozott, a szabad férőhelyek feltöltésére minél 
kevesebb sátor felállításával fogunk törekedni – természetesen tekintettel a sátrak 
kapacitására. A közegészségügyi előírások szerint nomád táborunkban maximum 3 személy 
aludhat egy sátorban.  
 
A szálláshelyen nemenként legalább 3 db űrgödrös wc, valamint egy kiépített zuhanysátor 
rendelkezésre fog állni – melyben a nap melegítette vízzel, lavórban mosakodhatnak a 
résztvevők. A táborban kizárólag biológiai úton lebomló tisztálkodó-mosogató szereket 
szabad használni. 
 
Az egyéb tábori létesítményekről és használati rendjükről a tábor elején az adott 
létesítményért felelős szervező átfogó tájékoztatást ad a táborozóknak, akik utána e 
tájékoztatás mentén használhatják ezeket.  

Önállóság, fizikai kihívások 
A táborban fontos szerepet kap az önállóság, ezért kérjük a szülőket, fontolják meg, és 
gyermekükkel közösen döntsék el, hogy készen áll-e és elég érettnek érzi-e magát egy ilyen 
jellegű táborra. 
 
A tábor során egyaránt rávilágítunk az önálló felelősségvállalás, valamint a közösségi 
együttműködés szükségességére és értékeire. Önállóságot igényel a napi útravaló 
összeállítása, a saját felszerelés folyamatos rendbentartása, illetve alapvetően a tábori 
életbe való beilleszkedés. A tábor napi működtetését és az ezzel járó feladatokat minden 
résztvevő együttesen, közösségi formában végzi (étkezések előkészítése, rendrakás, 
mosogatás, stb). A 2020-as tábor során részben a programkínálatból is önállóan 
választanak kedvükre valót a résztvevők. Ezen felül több olyan programot is tervezünk, 
melynek során a szervezők csupán kísérő szerepet kapnak, és a táborozóknak felnőtt 
segítség nélkül kell egy-egy feladatot megoldaniuk, és egy-egy területet felfedezniük.  
 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy gyermekek teljesen magukra lesznek utalva, hiszen 
egy, az otthoni szülőket pótolni hivatott „családfő” csoportvezetőként egész nap kíséri majd 
őket. 
 
Táborunkban egyes programok során kirándulni fogunk, melynek során akár 10-15 
kilométert kell gyalogolni, a legkülönbözőbb terepeken – és a legkülönbözőbb időjárási 
körülmények között. 

Főszervezők, elérhetőség 
A tábor intézményi szervezője a Magonc Alapítvány. Táborvezetők: 

● Laurán Apolka +36 20 489 5200; 
● Mayer Márton +36 30 394 9038; 
● Dobos Balázs +36 20 399 8127. 

 
Központi email-cím: info@termiktabor.hu. 

mailto:info@termiktabor.hu
mailto:info@termiktabor.hu


 

Véleménynyilvánítás és konfliktuskezelés a táborban 
● Az önálló véleménynyilvánításnak van tere a szakmai és egyéb programokon 

egyaránt, mind a táborozók, mind a szervezőcsapat tagjainak részéről. Ugyanakkor 
az önálló ítélőképesség és a saját jogok ismerete járjon felelősségtudattal, amely 
kiterjed másokra és saját magukra is, ezért véleményünk legyen átgondolt, építő 
jellegű, és az érintetteket személyükben nem megbántó. 

 
● Fontosnak tartjuk minden résztvevő véleményét, a felmerülő problémák esetén az 

együttműködést. Egy-egy táborozó fordulhat családfőjéhez, a táborvezetőkhöz vagy 
az esti szervezői megbeszélések alkalmával a komplett szervezőcsapathoz is 
ügyüknek/ügyének megvitatása érdekében. 

 
● Amennyiben a közvetlen konfliktuskezelés nem hoz minden fél számára elfogadható 

eredményt, egy csoportos esetmegbeszélés, avagy “tárgyalás” következik, a 
táborvezetők mint facilitátorok részvételével. Ha az érintettek igénylik, erre a 
tárgyalásra választhatnak maguknak egy-egy képviselőt, aki kívülállóként segítheti 
véleményük kihangosítását. Ezen a megbeszélésen a táborvezetők felelőssége, 
hogy a felek meghallgatása, és a vélemények megfontolása után próbáljanak egy 
minden fél számára elfogadható, kompromisszumos megoldást találni. Ha ez nem 
sikerül, a táborvezetők jogosultak a szükséges intézkedések alkalmazásáról dönteni. 

 

Szabályok és szervezői vállalások a táborozók felügyelete és biztonsága 
terén 

● 10 gyerekenként legalább 1 szervezőnek folyamatosan jelen kell lennie, a szabadon 
választható programelemek és az utazás során is. 
 

● A felügyelet azt jelenti, hogy minden táborozótól látótávolságon belül van legalább 
egy cselekvőképes szervező. Ez alól kivétel lehet egy-egy előre meghatározott 
program (pl. tájfutás), de ilyen esetben előre felmérjük a terepet, a helyszínt, és csak 
úgy engedjük el a gyerekeket, hogy nincsen semmilyen előre látható kiemelt 
kockázat, valamint szükség egyértelmű tájékozódási pontok segítségével a 
gyermekek vissza tudnak találni a csoporthoz.  
 

● A tábor központi helyszínét és annak határait a tábor első napján a szervezők 
átfogóan és egyértelműen bemutatják a résztvevőknek. A táborhelyet kizárólag 
hivatalos tábori programon, vagy szervezői engedéllyel és felügyelettel szabad 
elhagyni. 
 

● A táborozók számára előre egyeztetett helyszínen éjszakai ügyeletet biztosítunk. 
 

● Saját fizikai jól-létéért elsősorban mindenki maga felelős, azzal kiegészítve, hogy a 
táborozók esetében a családfők rendszeresen ellenőrzik a gyerekek általános 



állapotát, van-e rajtuk adekvát lábbeli, fürdőzés előtt bekenték-e magukat naptejjel, 
stb.  

 
● Testi épséget veszélyeztető eszközöket (bicska, íj, hegyes botok) kizárólag szervezői 

felügyelettel szabad használni. 
 

● Természetes környezetben megvalósuló rendezvényként a programok során 
találkozhatnak a táborlakók erdeink élőlényeivel, így kullancsokkal is. Megfelelő 
védekezéssel a csípés, illetve a fertőzés veszélye elkerülhető. Fontos, hogy a 
védekezés ne csak a csípés utáni eltávolítást jelentse, hanem mindenképpen 
próbáljuk megelőzni is azt. Ezért arra kérjük a résztvevőket, hogy hozzanak 
magukkal kullancsriasztó spray-t. Ennek megfelelő használatáról, illetve a 
rendszeres ellenőrzésről és a kullancsok kiszedéséről a tábor alatt a szervezők 
gondoskodnak. A fentiek miatt javasolni fogjuk a gyermekeknek a kirándulásokon 
könnyű hosszúnadrág és zárt cipő viselését is. Ezen kívül ajánljuk a szülők 
figyelmébe a kullancs elleni védőoltás lehetőségét, amely a kullancsencephalitis 
(kullancs terjesztette agyvelőgyulladás) ellen nyújt védettséget. 

 
● Fürdés 

○ Bármely élővizi fürdés csak folyamatos felnőtt felügyelet alatt történhet.  
○ Aki nem tud megbízhatóan úszni, az csak felnőtt kísérettel és/vagy 

mentőmellény/úszógumi használatával mehet vízbe. 
○ Fejest ugrani szigorúan tilos.  
○ Időjárási riasztás esetén a fürdés szigorúan tilos.  

 
● Extrém időjárás esetén rendszeresen monitorozzuk a sátorban megszálló 

táborozókat. Akinek beázott a sátra, azt szél- és esővédett helyre menekítjük. A 
tábori programokat alapvetően esőben is megtartjuk. A táborozók biztonságát 
veszélyeztető időjárási körülmények esetén a főszervezők döntenek a programok 
félbeszakításáról/elmaradásáról, és minden résztvevőt szél- és esővédett helyre 
menekítenek.  

 
● A táborban „orvosi” szerepkörben legalább 1 szervező tartózkodik, akihez a 

résztvevők bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak. A tábor előtt 
gyermek-szakorvos segítségével elsősegélykészletet állítunk össze. Az ebben lévő 
gyógyászati készítmények, gyógyszerek alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. 
Vényköteles készítmények kizárólag orvosi diplomával rendelkező személy 
javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem feltétlenül orvos végzettségű személy, 
ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes helyzetben kizárólag a mentésre 
hivatott szervek értesítésére terjed ki. 
 

● Betegség esetén a fertőzésveszély elkerülése érdekében az érintettet elkülönítetten 
helyezzük el (külön sátorban, lehetőség szerint folyamatos szervezői felügyelet 
mellett).  
 



● A táborban betegeket hosszabb távon folyamatosan felügyelni és gondozni nem 
tudunk, ezért a több napig betegeskedő gyermeket vagy hazaviszik a szülei, vagy a 
szervezők elszállítják a legközelebbi illetékes rendelőintézetbe/kórházba. 
 

● Nagyon fontos, hogy a szervezők tudjanak a gyermekek esetleges (étel)allergiáról, 
betegségekről, rendszeresen szedett gyógyszerekről! Kérjük, ezeket mindenképp 
egyértelműen jelezzétek a jelentkezési lap megfelelő mezőjében.  

 
● A testi mellett kiemelt figyelmet fordítunk a táborozók érzelmi biztonságára is. A tábor 

kezdetekor egy-egy tapasztalt férfi és női kapcsolattartót nevezünk ki, akihez 
érzékeny vagy személyes jellegű témákban is fordulhatnak a résztvevők. 

 
● A táborban toleráns és elfogadó környezetet biztosítunk minden résztvevő számára, 

függetlenül nemzeti, etnikai hovatartozástól, vallási meggyőződéstól, szexuális 
beállítottságtól. Minden résztvevő joga, hogy identitását és meggyőződését 
felvállalja, és ezért hátrányos megkülönböztetés ne érje. A fentiekkel kapcsolatos 
vicces/viccesnek szánt megjegyzések csak addig vannak rendben, amíg a jó ízlés 
határán belül maradnak és ténylegesen nem zavarnak senkit.  

 
● A tábor minden résztvevőjének joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és 

jogait tiszteletben tartsák; vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne 
alkalmazzanak, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. 

 

Egyéb szabályok, irányelvek 
Nem szeretnénk fölöslegesen túlszabályozni a tábort számos “viselkedései normával” és 
egyéb magatartási szabállyal. Minden résztvevőt arra kérünk, hogy tartsa be az általános 
emberi normákat, és ne hozza kellemetlen helyzetbe / ne tüntesse fel rossz színben a 
tábort, a szervezőcsapatot, a Magonc Alapítványt, és nem utolsósorban saját magát :).  
 
Néhány kiemelt részterületről azért írunk külön is: 
 

● Elektronikus kütyük 
A tábor és annak programjai túlnyomó részben természetközeli környezetben 
zajlanak. Minden résztvevőt arra kérünk, hogy ne törje meg ezt az idillt elektronikus 
szórakoztató eszközök használatával. A programokon az adott programot vezető 
szervező döntése alapján lehet különböző IKT eszközöket alkalmazni, fényképezni, 
stb. A gyerekek elektronikus eszközeiért a tábor és a szervezők semmilyen 
felelősséget nem vállalnak, és kérjük, a táborozók ne hozzanak magukkal 
okostelefont vagy egyéb hasonló eszközt. A céltalan “kockulást” egyáltalán nem 
támogatjuk sem a programok, sem a szabadidő során. Amennyiben mégis ilyet 
tapasztalunk, akkor az adott eszközöket elkobozzuk, és csak a visszaérkezéskor 
adjuk vissza a pályaudvaron, a szülőknek.  

 



● Alkohol-dohány-drog 
Ebben a táborban semmilyen formában nem szeretnénk teret engedni az 
alkoholizálásnak, dohányzásnak, illetve természetesen a kábítószer-fogyasztásnak 
sem. Ezt nagyon komolyan gondoljuk, kérjük, hogy csak az jelentkezzen bármilyen 
szerepkörben a táborba, aki ezzel tud azonosulni.  A kérdéskörbe tartozó eseteket a 
táborvezetők mérlegelik, személyesen beszélnek minden érintettel. Ha úgy érzik, 
hogy a beszélgetés eredményeként nem tételezhető fel nagy magabiztossággal, 
hogy nem fog hasonló előfordulni a jövőben, akkor az érintettektől a táborban búcsút 
veszünk, és saját költségük terhére hazautaznak. 

 
● Zsebpénz, vásárolgatás 

Kérjük, a táborozók ne hozzanak magukkal zsebpénzt. A tábor közelében nincs bolt, 
vásárlásra nem lesz lehetőség, és a táborban teljes ellátást biztosítunk.  

 
● Környezet, fogyasztás, hulladék 

Mindig törekedjünk arra, hogy az élő és élettelen környezet elemeiben a lehető 
legkisebb zavart idézzük elő. Nagyon bízunk benne, hogy szándékos rongálásra, 
állatkínzásra, szemetelésre nem lesz példa. A tábori élelmiszereket, vízkészletet, 
elektronikus hálózatot és alapjában véve az összes fogyóeszközt a valós 
szükségletek alapján, mértékletesen, és a környezeti szempontokat a lehető 
leginkább szem előtt tartva fogyasszuk és használjuk. A hulladékkezelés terén 
legfontosabb a megelőzés, ha ez nem lehetséges, újrahasználat, majd végső 
esetben szelektív (!) hulladékgyűjtőbe helyezés.  
 

● Részvétel a programokon 
A tábor kötelező programja a reggelivel kezdődik és a keretmese aznapi fejezetének 
felolvasásáig tart, a köztes programokon minden táborozó részt vesz. Indokolt 
esetben (pl. betegség) a családfő és a táborvezető beleegyezésével egyes 
programok természetesen kihagyhatóak. 
 

● Látogató fogadása a táborban 
Kérjük a szülőket, hogy a tábori ritmus és napi programok zavartalansága érdekében 
ne látogassák gyermeküket. Ha a résztvevők a tábor területén idegen személyt 
látnak, erről azonnal kötelesek tájékoztatni a tábor vezetőjét. 

 
● Saját és közös eszközök, felszerelés 

A tábor minden résztvevője egyaránt felelős a létesítmények és az általa használt 
eszközök épségéért, rendjéért, tisztaságáért. A tábori eszközöket mindig 
rendeltetésszerűen, kíméletesen kell használni, és használat után eredeti állapotban 
a helyükre kell tenni őket. Közös felszerelést érintő szándékos, vagy súlyos 
gondatlanságból eredő károkozás esetén az elkövető, vagy kiskorú elkövető esetén 
a törvényes képviselő köteles az okozott kárt a helyreállítás teljes költségén 
megtéríteni. Mindenki (ideértve a táborozókat is) különösen felelős saját felszerelése 
biztonságáért, rendben tartásáért, el- és összepakolásáért, valamint hordozásáért. 
Ezek tekintetében a főszervezőket és a tábort szervező alapítványt semmilyen 
felelősség nem terheli.  



 
● Nyilvánosság 

A résztvevők elfogadják, hogy a tábor programjai során róluk fotó, videó és 
hangfelvétel készülhet, mely adott esetben a szervező alapítvány felületein és a 
sajtóban is nyilvánosságra hozható. A résztvevők személyes adatait a Magonc 
Alapítvány adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint kezeljük. 

 
Disclaimer: Aki bármilyen országos vagy helyi jogszabályi előírást, a szállás vagy bármely 
általunk használt eszköz / létesítmény házirendjét, illetve a fenti szabályokat megszegi, az a 
programról saját költsége terhére, a táborvezetők döntése alapján hazaküldhető, súlyos 
esetben akár az alapítvány összes programjáról kizárható. Azért reméljük, ilyenre nem kerül 
sor :/. 

 
A tábor szervezői és vezetői határozottan kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a tábori 
szabályok be nem tartásából eredő személyi-, illetve vagyoni károkért. 

 
Táborunk működésével, programjaival, szervezeti felépítésével és szabályaival kapcsolatos 
átfogó információk elérhetők a TERMIK Tábor Szervezeti és Működési Szabályzatában.  

https://magonc.org/wp-content/uploads/2019/09/Magonc_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

