Üdvözöllek a ’MAGHÁZ’ –ban! 
Kérlek táborozásod időtartama alatt tartsd tiszteletben a házirendet! Amennyiben rendellenességet tapasztalsz az
épület vagy a kert használata során köszönöm, ha jelezd a problémát a táborvezetőnek ill., sürgős esetben
közvetlenül nekem!
Kellemes kikapcsolódást kívánok!
Titz Boglárka (06-20-230 5775)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

H Á Z I R E N D
•
•

Az utcai kaput tartsd zárva! Az épületet zárd be éjszakára és - a személyes értékek védelme érdekében - napközben is, ha
hosszabb ideig nem tartózkodik bent senki a lakótérben!
Gépkocsi parkolás az előkertben!

•

A MAGHÁZ nem kutyabarát szálláshely, ne hozd magaddal programba házikedvencedet!

•
•
•
•

Az épületben lévő székeket ne vidd ki az épületből!
A jógamatracokat csak a belső térben vagy a kinti nyitott-fedett-burkolt gyakorlótéren használd!
Gyertyát alátét nélkül ne használj!
Az emeletre
→ utcai cipővel ne menj fel!
→ ételt ne vigyél fel!
→ italt csak zárható üvegben vigyél fel!
A használt vizet felmosás után a WC-be öntsd!
Tábortüzet őrizetlenül éjszakára magára hagyni tilos! A parazsat öntsd le a kazánházi falikútról vagy a ciszternából hozott vízzel!
Vízhordáshoz találsz kinti vödröket a kertben…

•
•

Konyha:
• Forró edényt ne tegyél a pultra és az asztalra! Használj alátétet > a kerek asztal felső polcán találod!

•

A kerámia lapos tűzhely forró felületére ne önts hideg vizet, ha a felületére odaég valami azt ne próbáld levakargatni
róla! A felület tisztításához használj tisztítószert és puha mosogatórongyot vagy szivacsot a szennyeződés eltávolításához! A tisztítószert a
mosogatógép melletti szekrényben találod, kövesd a használati útmutatót!

TÁBORZÁRÁS:
 minden használati tárgyat tegyél vissza az eredeti helyére!
 a konyhai edényeket ürítsd ki és mosogasd el a tányérokkal, poharakkal és evőeszközökkel együtt!
 ha a tűzhely és a sütő használatba került, nagyjából tisztítsd meg!
 a partfissal húzd össze a behordott koszt az előszobában és a konyhában!
 ha a nyári konyha használatban volt, felseprés után mosd fel! A szükséges eszközöket a nyárikonyhában találod.

