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Balesetvédelmi leírás 

 

 A táborban részt vevő gyermek köteles a foglalkozást vezető tanárok,  edzők, vagy 

asszisztensek (segédedzők) utasítását maradéktalanul végrehajtani. Az órán, vagy 

sportfoglalkozáson szerzett sérülést, rosszullétét köteles azonnal jelezni. 

 A tábor ideje alatt mindenki köteles saját maga és társai testi épségére vigyázni, nem 

veszélyeztetni azt, illetve a sportjátékok általános szabályait betartani. 

 A táborban részt vevő gyermek köteles az észlelt, vagy tudomására jutott baleseti 

veszélyforrásokat jelezni, jelenteni (pl. sérülést okozható sporteszköz, berendezési 

tárgy….). 

 A táborban részt vevő gyermek köteles a sporteszközöket, felszereléseket 

rendeltetésszerűen használni (a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt 

megtéríteni). 

 A táncterembe jövet, vagy onnan távozva mindenki tartsa be az általános közlekedési 

szabályokat (közlekedési járművek, zebra, stb.). 

 A tábor helyszínén figyelmesen közlekedjen, különös tekintettel a lépcsőkre, a mosdó 

helyiségekben jelentkező csúszásveszélyre. 

 Az edzésre váltó ruhát kell hozni. 

 Az edzésen a megfelelő sportruházat viselése kötelező.  Táncra alkalmas felszeresé l : 

gumitalpú cipő, vagy tánccipő, rövidnadrág/ leggings + póló, trikó (lányoknak torna 

dressz is lehet.) 

 Tilos az utcai cipő, szandál, papucs, csak zokni használata, vagy mezítláb részt venni az 

edzésen. (Kivétel, ha az edzők kifejezetten kérik, hogy a gyerekek zokniban végezzenek 

el valamilyen gyakorlatot.) 

 Tilos a ruházaton balesetet okozó tárgy, kiegészítő, díszítés viselése (pl. csat, lánc, 

biztosító tű, stb.) . 

 Az edzésen tilos balesetet okozható ékszerek viselése (hosszú fülbevaló, nyaklánc, 

karlánc, gyűrű, pearcing, óra, stb.). 

 Az edzés helyszínére edzői felügyelet nélkül nem mehet be gyermek. 

 Ha a gyermek érzékel nedves, vizes padlót, ha véltlenül kiborul üdítő, rögtön jelezze az 

oktatónak. 

 Minden gyermek csak az oktatáshoz kapcsolódó felszerelést hozza edzésre. 
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 A tábor ideje alatt az öltözőben, folyosón hagyott személyes tárgyakért az egyesület 

felelősséget nem vállal.  

 Az árammal működő eszközökhöz (konnektor, magnó…) gyermek nem nyúlhat. 

 Ablakon nem hajolhat ki gyermek. 

 A tábort gyermek szülői kíséret nélkül nem hagyhatja el. (Kivéve: ha a szülő előre jelzi 

az edzőknek, hogy más családtag, nagy testvér… viszi el a gyermeket, vagy egyedül 

mehet haza a gyermek.) 

 Az edzés helyszínére jól zárható flakont, kulacsot lehet bevinni, vizes, üdítős poharat 

nem. 

 Az edzésen tilos a rágógumizás, és az evés. 

 A tábor helyszínére vigyázni kell, nem szabad szemetelni. 

 

 

 


