
 

Általános Házirend 

 
Az utazás csak a szükséges okmányokkal kezdhető meg! 

 

1. Utas lista: sorszám, név, születési év, hó, nap, lakcím, Úti okmány száma, vagy útlevél      

(Ukrajna) (indulás előtt 1 hónappal)  

A megfelelő úti okmányokat az indulás időpontjára szíveskedjenek, összeszedi, érvényességét 

ellenőrizni! 

Ezek alapján készül el az Utasbiztosítás.  

Az autóbuszon csak az utaslistán szereplők foglalhatnak helyet és utazhatnak! 

2. Ülésrend az autóbusz háló (ülésrendek) a www.hatartalanul.info oldalon találhatók, a 49 

fős autóbuszt kell alapul venni.   

3. Úti okmányok – 

 Szlovákia, Erdély - Személyi igazolvány  

 Kárpátaljára csak Útlevéllel lehet átlépni a határt!  

4. Szállásbejelentő. Ahány helyen megszállunk, annyi pl. Az iroda által küldött névsorból 

megcsinálják a szállásadók, kint a helyszínen csak alá kell írni 

 

Indulás és érkezés: 

 

Az EMMI rendelkezései értelmében reggel 04:00 és este 23:00 óra között. 

 

Általános tudnivalók és szükséges felszerelések: 

 

 A kirándulási díj hozzájárulást átvételi elismervény ellenében az idegenvezetőnek 

szíveskedjenek átadni az autóbuszon. 

A hozzájárulás: programcsomag díj 2.500 Ft Kárpátaljára utazóknak + 1.800 Ft/ fő a 

Vereckei hágóra való kirándulás, 1000 Ft autóbusz kaució és 1000 Ft szállás kaució, ami az 

utazás végén visszajár, ha nem történik károkozás. 

 A diákok maximum 15 kg-os bőrönddel, utazótáskával jöhetnek + a kézipoggyásszal. 

 A csomagokon felül 1 db hálózsák, vagy párna-, paplanhuzat, lepedő szükséges.   

  A diákok tanulmányi kiránduláson vesznek részt, kérjük, tudatosítsák a szülőkben is,  

 ezért tollat, ceruzát és 1 db kis jegyzetfüzetet is hozzanak! 

 A feladatokat csoportokban, előre legyártott munkafüzetekben végzik az idegenvezetőink 

irányításával. 

 A telefonok használatára is szíveskedjenek felhívni a figyelmet és erre a kísérőtanárok 

útközben ügyeljenek! 

1. Külföldi díjszolgáltatás nagyon költséges (Kárpátalja) 

2. Elsősorban fényképezéshez használják 

3. A zenehallgatás csak szabadidős programoknál engedélyezett 

4. A telefontöltéshez jó, ha hoznak egy elosztót (T elosztót, ugyanis egy szobában 

nincs annyi konnektor, ahány telefon) 

 Szülői nyilatkozatot kell tenni, hogy a gyerek egészséges az induláskor, az orvos által 

esetlegesen felírt gyógyszerrel ellátták a gyermeket. Milyen jellegű ételallergiája van. (Ezt az 

osztályfőnök e-mailben elküldi az Utazási Irodának.) Gluténmentes kenyérrel itthonról kell 

ellátni. 

 

http://www.hatartalanul.info/


 
 

Öltözködés 

 Kényelmes viselet, utazáshoz, túrához, kiránduláshoz. /Túrázáshoz sport- vagy túracipő/. 

 Lehetőség a réteges öltözködésre!!!! (kabát, pulóver). 

 Minimum 2 pár cipő (zárt, biztonságos) esetleges átázás esetén történő cserére. 

 Sapka (meleg és hideg ellen,). 

 Kapucnis esőkabát.  

 

Étkezésekről 

 

 Napi 3- szori étkezést biztosítunk a tanulóknak (reggeli a szálláson -hideg csomagos ebéd – 

meleg, 2 fogásos vacsora a szálláson. 

 Tilos CHIPS és COLA fogyasztása az autóbuszon, az utazás időtartama alatt a buszon kivül 

is! (Útközben rosszul lesznek tőle) 

 B6 tablettákat biztosítunk, az esetleges rosszullétek ellátását illetve a megelőzést ismertessék 

a tanulókkal! 

 A víz mindenhol fogyasztható!  

 Kérjük a szülőket gondoskodjanak arról, hogy minden gyereknél kulacs vagy palack legyen, 

hogy ezeket reggel megtölthessék a gyerekek a szálláson. 

 

A szállodák és szállások általános házirendje: 

 

 A szállásokat kitakarítva, tisztán veszik át a kísérő kollegák az idegenvezetőkkel együtt, a 

szállás elhagyásakor hasonló átvételre kerül sor. 

 A rongálásokat jelenteni kell, jegyzőkönyv készül róla és a kárt a helyszínen a kaucióból 

rendezni kell! 

 A házirend szerint legkésőbb 23:00-kor „takarodó” van, kérjük az elcsendesedést, hiszen a 

szállásokon rajtunk kívül szállóvendégek is vannak! 

A gépkocsivezetők is itt laknak, akik a következő napon a munkájukat végezve, gyermekeink 

testi épségéért felelnek, pihentnek kell lenniük. 

 Ne feledjük Magyarországot és Intézményünket képviseljük! 

Költőpénz 

 Az ország hivatalos pénznemének megfelelően, maximum 5.000 Ft értékben. 

 A program miatt a vásárlási lehetőség korlátozott. 

 

Ajándékozás 

Adományt nem kötelező egyetlen iskolába sem vinni, ajándékot azonban illik adni.  

Kérem, gondolják át, ha az Önök iskoláját rendszeresen látogatnák külhoni diákok, mit 

vennének szívesen ajándékként. 

Az ő gyermekeik is nagyon keveset olvasnak, ezért a mi könyvtári könyveink nem biztos, 

hogy hasznosak.  Tapasztalatunk szerint nem nyerő a könyvajándék. 

Ha mégis ruhaneműt és könyveket szeretnének vinni, kérjük a szállítás gondtalansága 

érdekében gondosan csomagolják be, dobozokba, záró szalaggal lezárva. 

Apró ajándékok a diákoknak, esetleg egy-egy tábla csoki, kulcstartó. 

A tantestületnek helyi borspecialitás, kávé, édességcsomag. 

         a  Scool-Túra csapata 


