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Házirend

PANNON EGYETEM
Gólyatábor házirend
Preambulum
A Gólyatábor célja, hogy lehetőséget teremtsen a Pannon Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem)
felvételt nyert, beiratkozás előtt álló személyek (továbbiakban: Gólyák) számára, hogy egyetemi
tanulmányaik megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi hagyományokkal, szokásokkal,
információt kapjanak a beiratkozással és tanulmányi követelményekkel kapcsolatban, ezzel is
segítve integrációjukat az egyetemi hallgatói közösségbe.

1. Általános rendelkezések
a.

A Házirend személy hatálya a Gólyatáborban részt vevő minden személyre kiterjed, így
különösen a Gólyákra, a Gólyatábor szervezésében és operatív lebonyolításában résztvevő
valamennyi személyre és a szolgáltatókra (például: biztonsági szolgálat, segítők,
vendéglátós személyzet, fellépők). A Házirend tárgyi hatálya a Gólyatábor elnevezésű
hallgatói, zártkörű rendezvényre terjed ki.

b.

A szervező(k) a programváltoztatás jogát fenntartják.

c.

A regisztrációhoz szükséges adatok kizárólag a tábor zökkenőmentes lebonyolításához
használhatóak fel, azok harmadik fél számára nem adhatók tovább.

d.

A Gólyatáborban és a Gólyatábor programjain minden résztvevő saját felelősségre,
önkéntes alapon vesz részt.

e.

A Gólyatábor során a Szervező felelőssége a tűz – és vagyonvédelmi előírások, valamint
a rendezvényre vonatkozó jogszabályok betartása és betartatása, továbbá az illetékes
hatóságokkal való kapcsolattartás.

2. Gólyatáborban való részvétel feltételei
a.

A Gólyatábor zártkörű rendezvény, amelyen a Gólyák, valamint a szervező(k), a segítők,
a patronálók, a szolgáltatók és a főszervező által jóváhagyott személyek vehetnek részt.

b.

A Gólyák az előzetesen megvalósult regisztrációjuk alapján, a részvételi díj megfizetéséről
szóló nyilatkozat aláírása után jogosultak a Gólyatáborban részt venni.

c.

A Gólyatáborban való részvételi jogosultsági igazolásra a szervező(k) a résztvevők
számára azonosítót (póló, karszalag, nyakbaakasztó stb.) kötelesek biztosítani.
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d.

A Gólyatáborba való megérkezéskor a Gólyáknak regisztrálni kell. A regisztráció
keretében a személyazonosság igazolása mellet az alábbi dokumentumok kitöltése, aláírása
kötelező:
i.

regisztrációs lap

ii.

házirend megismeréséről, elfogadásáról szóló nyilatkozat

iii.

felelőségvállalásról szóló nyilatkozat

3. A Gólyatáborban történő részvétel feltételei, a résztvevők kötelezettségei
a.

A Gólyatáborban résztvevő valamennyi személy köteles a jogszabályokban, a jelen
házirendben foglaltakat betartani, a szervező(k) utasításainak eleget tenni.

b.

A Gólyatáborban résztvevők kötelesek a Gólyatáborban való tartózkodásuk igazolása
céljából a 2.3. pontban meghatározott azonosítót folyamatosan maguknál tartani, azt a
szervező(k), patronálók kérésére bemutatni.

c.

A Gólyatábor területére tilos kereskedelmi mennyiségű alkoholt és dohánytermket,
valamint a hatályos jogszabályok által tiltott anyagokat, eszközöket bevinni, illetve ott
tárolni.

d.

A Gólyatábor területére tilos a 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben meghatározott,
közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat (pl. pillangókés, rugóskés, gázspray,
ólmosbt, vipera, dobócsillag, boxer, elektromos sokkoló, lőfegyverutánzat, replika, 8 cmnél hosszabb vágóéllel vagy szúróhosszúsággal rendelkező szúró-, vágóeszközt bevinni,
vagy ott tárolni.

e.

Lázas, fertőző betegségben szenvedő, továbbá kábítószer vagy pszichotróp hatású szer
hatása alatt álló személyek a tábor területére nem léphetnek be, illetve ott nem
tartózkodhatnak.

f.

A Gólyatáborba résztvevő valamennyi személy feladata, hogy haladéktalanul jelentse a
felügyeletét ellátó patronnak és a szervezőknek, a saját magát, társait, a tábor
alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel.

g.

Egészségügyi veszélyhelyzet esetén a mentőket, a szervezők értesítésével párhuzamosan
haladéktalanul meg kell ejteni.

h.

Dohányzás csak az kijelölt helyeken engedélyezett.
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i.

A Gólyatábor területén nyílt láng használata szigorúan tilos. Tűzgyújtás csak az arra kijelölt
helyen megengedett, a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával, a főszervező
engedélyével.

j.

A tűvédelmi szabályok esetén a rendezvény helyszínére vonatkozó szabályzás tekintendő
irányadónak, így különösen:
i.

Elektromos berendezéseket hibás vezetékkel használni tilos! A tapasztalt hibát a
szervező(k) felé, illetve a Gólyatábor recepcióján azonnal be kell jelenteni.

ii.

Az elektromos hálózat túláram elleni védelmét (biztosíték) kiiktatni tilos!

iii.

Tűz esetén minden résztvevő köteles a tűzoltást vezető személy utasításait
betartani.

iv.

Minden észlelt tűzesetet azonnal jelenteni kell telefonon, akár a saját
mobilkészüléken is.

v.

A főpatronok feladata, hogy a szervező(k) és a Tűzoltóság megérkezéséig
irányítsák saját csoportjukat, csoportjuk létszámát ellenőrizzék és lejelentsék a
mentést irányító személynek.

k.

Minden résztvevő köteles a természeti értékeket, a rendelkezésére bocsátott, vagy
használatába adott vagyontárgyakat, berendezéseket megóvni. A résztvevők az általuk
okozott kárért anyagi felelősséggel tartoznak.

l.

A Gólyatábor résztvevői ingóságaikat, felszerelésüket, kiegészítőiket saját felelősségükre
viszik be a tábor területére, vagy tárolják ott, az ingóságokért a szervező(k) felelősséget
nem vállalnak.

m. A tábor valamennyi résztvevője felelős a tábor tisztaságáért. A hulladékot az erre kijelölt
helyen kell és szabad elhelyezni, lehetőség szerint szelektív módon.
n.

A Gólyatábor területéhez tartozó üzemi területekre belépni tilos.

o.

A Gólyák és a Patronálók a Gólyatábor területét csak külön engedéllyel, vagy a
Szervező(k) által kijelölt kísérővel hagyhatják el.
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p.

A helyszínen a szervező(k), vagy az általuk megbízott személyek videót, fotót, illetve
hanganyagot (a továbbiakban: Felvétel) készíthetnek. A rendezvényre való belépéssel a
résztvevő elfogadjaa Gólyatáborban készült felvétel nyilvános közlését. A felvételen
szereplő személyek csak a beleegyezésükkel nevesíthetők. Ezzel összefüggésben a
felvételen szereplő személyek semmilyen követeléssel nem élhetnek a felvétel készítőivel
vagy a szervező(k)vel szemben. Fényképezni szabad, de a programokról video- és
hangfelvételt csak a szervező(k) előzetes írásos beleegyezésével lehet készíteni.

q.

A gólyatábor résztvevői kötelesek a tábor házirendjét, az írott és íratlan erkölcsi normákat,
szabályokat, az emberi jogokat, személyiségi- és szabadságjogokat betartani, valamint az
ezeket sértő viselkedést és cselekvést, helyzeteket a lehető legrövidebb időn belül jelezni
az 1.3 pontban nevesített szervezőknek.

4. A házirend megsértésének következményei
a.

Amennyiben a résztvevő a házirendben foglaltakat megsérti, vagy az Egyetem
szellemisége és értékrendje ellen vét, úgy az eset körülményeinek mérlegelése alapján a
főszervező dönthet úgy, hogy az érintett személyt:

b.

i.

figyelmeztetésben részesíti,

ii.

felszólítja a tábor elhagyására.

A főszervező a résztvevőt köteles táborból kitiltani, amennyiben
i.

a tábor házirendját ismételten és súlyosan megszegi, vagy

ii.

mások életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető, sértő magatartást tanúsít,
vagy

iii.
c.

amennyiben súlyos jogszabálysértést követ el.

Az Egyetem az eset súlyától függően dönthet arról, hogy kezdeményezi az érintett
résztvevő (büntetőjogi, polgári jogi, fegyelmi) felelősségre vonását.

d.

A szabálysértő semmilyen anyagi vagy erkölcsi követeléssel nem léphet fel a szervező(k)
felé.

Veszprém, 2022. 07. 16.
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