CSEMETE BUGACI OKTATÓKÖZPONT
HÁZIREND
1. Az oktatóközpont a Kiskunsági Nemzeti Park területén található, ezért a védett területekre vonatkozó általános
szabályokat a programok során be kell tartani. Túrázásra csak az utak és a kijelölt túristaútvonalak használhatók, a
növények és állatok gyűjtése, zavarása tilos! A környéken tervezett gyalogtúrák előtt minden esetben kötelező egyeztetni
az illetékes természetvédelmi őrrel (Luca Márk, 30-2886223).
2. A tábori programokhoz a kerítésen belüli terület használható, azon kívül gazdálkodás folyik, ezért kérjük a
villanypásztorral őrzött területeket tiszteletben tartani, rajtuk az átjárás tilos (!), illetve kerülendő az azon tartott
háziállatok zavarása és etetése.
3. Kérjük, a rendelkezésre álló helységeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a jó gazda gondosságával használják. Az
oktatóközpont eszközállományában történő esetleges károkért, rongálásokért, törés- és egyéb eredetű amortizációért a
tárgyidőszakban jelen lévő táborvezető anyagi felelősségvállalással tartozik, bekövetkezése a gondnoknak jelentendő.
4. A keletkező hulladékok szelektív módon kerülnek gyűjtésre. A csomagolási hulladékot kérjük jól záródó zsákokban
gyűjtsék össze, a kijelölt gyűjtők használatával. A konyhai zöldhulladékot és kerti hulladékot a komposztálóládában
helyezzék el, ne keverjék a vegyes hulladék közé. Az esetleges ételmaradékot a kijelölt edényzetben gyűjtsék.
5. Az oktatóközpont helységeinek folyamatos rendben és tiszta állapotban tartása mindannyiunk közös érdeke. Az
ehhez szükséges takarítóeszközöket és tisztítószereket használat után kérjük a mindenkori rendeltetési helyükre
visszahelyezni. A vizesblokk helységeinek fertőtlenítéséhez szükséges általános szerként a Hypo vagy a Domestos. A
fürdő használata után a felmosóval a padlózatról a vizet távolítsuk el!
6. A puszta védettsége mellett még az év nagy részében fokozottan tűzveszélyes terület, általános a tűzgyújtási tilalom.
Ezért minden egyes tábortűz előtt szükséges bejelentéssel élni az illetékes tűzoltóság ügyeletén (76/463-444), az esetleges
téves riasztások elkerülése érdekében is. Szabad tüzet csak a kijelölt tűzrakón belül szabad gyújtani, amelyhez – akárcsak
a kemence vagy a belső kályhák ellátásához – a tábor nyugati sarkán található tűzifarakás. Tábortűz csak az oltását
szolgáló hordó teljes töltöttsége mellett, és csak tanári felügyelettel gyújtható, elhagyásakor pedig 5-6 vödör vízzel
oltandó el. A tűz mérete nem haladhatja meg a tűzrakó helyét.
7. Az oktatóközpontban található konyha melegítőkonyhaként üzemel, az önellátó étkeztetések alkalmával az ezzel
kapcsolatos felelősségek a csoportvezetőt terhelik. A konyhai eszközök használatánál alapkövetelmény tisztántartásuk,
valamint rendezett, a tároló-feliratoknak megfelelő elhelyezésük.
8. A sátras elhelyezés esetén a rendelkezésre álló sátrak a raktárhelyiségből igényelhetők ki a tábornyitáskor az átadó
személytől. Ugyaninnen vehetők fel hálózsákos és ágyneműs elhelyezésnél is az egyeztetett mennyiségek. A használt
ágyneműt kérjük lehúzott állapotban, zsákban gyűjtve ugyanitt leadni.
9. Táborzáráskor, mielőtt a csoport elhagyná a tanyát, kérjük a következő pontok szerint járjanak el:
- A főtt ételmaradékot, komposztálható konyhai hulladékot ürítsék ki a hűtőszekrényből, illetve az edényekből!
Kérjük a kamrában se hagyjanak romlandó élelmiszereket, valamint ha az itt talált készletekből fogyasztottak, azt
lehetőségeikhez mérten pótolják!
- A hálózsákokat, plédeket összehajtva, megszámolható módon egymásra helyezve a raktárhelyiségben adják le,
amennyiben használtak lepedőt, ágyneműt, azt nejlonzsákban gyűjtsék össze!
- A mosdókat és a konyhát kitakarítva, felmosva, higiénikus állapotban hagyják hátra, a szobákat seperjék fel!
- A táborozók által használt felszerelést, evőeszközöket, egyéb tárgyakat az udvar területéről gyűjtsék össze, és kérjük
rakják a helyükre!
- Az esetleges elszórt szemetet gyűjtsék össze, illetve amennyiben lehetőségük van rá, a táborukban keletkezett
hulladékot távozáskor szállítsák el!
- A kapu bezárása előtt bizonyosodjanak meg róla, hogy víz- illetve gázcsap nem maradt nyitva, a villanyokat
eloltották. Amennyiben a hűtőszekrények működnek, külön áramtalanítani nem szükséges.
Az Oktatóközpont rendben tartásához nyújtott segítségüket előre is köszönjük, s reméljük sikeres, élményekben gazdag
táborozásban vesznek részt! Köszönettel:
a CSEMETE
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