
 SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kedves Szülők! 

 

Nagyon örülünk, hogy a Humusz Szövetség táborai közül választottak gyermeküknek nyári 

elfoglaltságot.  

Bízunk benne, hogy a nyár legjobb eseményeként emlegetik majd a gyerekek a nálunk töltött 

napokat. Mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy így legyen. 

 

A táborok általános napirendje a következő: 

08:00 -  9:30   Gyermekek érkezése  

09:00 - 10:30  Tematikus foglalkozás 

10:30 - 11:00  Tízórai (otthonról hozott ennivalóból) 

11:00 - 12:30  Tematikus foglalkozás 

12:30 - 13:30  Ebéd 

13:30 - 16:00  Tematikus foglalkozás 

16:00 - 16:30 Gyermekek átadása a szülőknek  

 

Összegyűjtöttünk néhány általános tudnivalót a táborainkról: 

 

 Táboraink leírása mellett megtalálják, hogy milyen életkorú gyermeknek ajánljuk, ezt 

kérjük, vegyék figyelembe. 

 A heti menüt a táborok részvételi díja tartalmazza. 

 Táboraink minimum 10 befizetett jelentkező esetén indulnak. 

 Magyarul nem beszélő gyermek esetén kérjük, érdeklődjenek a táborvezetőnél a 

lehetőségekről. 

 A részvételi díj visszaigénylése orvosi igazolás ellenében lehetséges. 

 Táboraink tematikáját honlapunkon olvashatják, amelynek megvalósulását a 

gyermeklétszám és összetétel módosíthatja. 

 

Amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a szülőt kérjük, 

hogy értesítse a tábor vezetőjét a gyermek állapotáról. Amennyiben a gyermek a tábor 

programja alatt betegszik meg, a táborvezető haladéktalanul értesíti a szülőket.  Megkezdett 

turnus esetén, a betegség miatt kimaradt napokat megegyezés szerint más időpontban be lehet 

pótolni. 

 

A tábor ideje alatt, a táborozókra is érvényesek a Humusz Szövetség Házirendjében 

foglaltak.  

 

A résztvevők által a táborba behozott értékes vagyontárgyakért, elektronikai eszközökért 

felelősséget nem vállalunk.  

 

Kérjük, hogy olyan mobiltelefonszámot adjanak meg, amin napközben el tudjuk érni Önöket. 

 

 

A Humusz Szövetség lehetőséget biztosít a szülő számára, hogy részvételi szándékát 

módosítsa, a táborban történő részvételt lemondja. A lemondással kapcsolatban az alábbiak 

szerint járunk el.  

 

 



Lemondási feltételek:  

 

Amennyiben a lemondás időpontja legalább 10 munkanappal megelőzi a megjelölt 

turnuskezdést, a tábor díjának 80%-át a Humusz Szövetség visszafizeti a szülőknek. 

Amennyiben a részvételi szándékot a szülő fenti időponttól később jelzi, a tábor teljes díja a 

művelődési központot illeti meg.  

Lehetőséget biztosítunk a tábori részvétel díjtalan átruházására. 

A részvételi díj visszaigénylése csak indokolt esetben, kizárólag orvosi igazolás benyújtásával 

lehetséges. 

A lemondásról, átruházásról, betegségről kizárólag írásos értesítést fogadunk el a 

oktatas@humusz.hu vagy a Humusz Szövetség Budapest 1111. Saru utca 11. címen. 

 

A tábor esetleges meghiúsulása esetén a teljes részvételi díj megilleti a szülőt, erről legkésőbb 

a tábort megelőző hét szerdáig értesítjük az érdekelteket. 

 

Az Ön személyes adatai a Humusz Szövetség adatbázisába kerülnek. Az adatbázis harmadik 

félnek nem kerül átadásra. A személyes adatokat az adatbázis kezelője programajánlat 

küldése céljából felhasználhatja. Amennyiben nem kívánja, hogy a jövőben programajánlattal 

megkeressük, írásbeli nyilatkozattal kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az alábbi címen: 

oktatas@humusz.hu vagy levélben a Humusz Szövetség Budapest 1111. Saru utca 11. címen. 

 

 

JÓ TÁBOROZÁST KÍVÁNUNK!  
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