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Tisztelt Táborvezető Asszony/Úr!
Ezen levelemben küldöm a Bakonyerdő Zrt. vagyongazdálkodói hozzájárulását az Ön által
kezdeményezett nomád tábor megvalósításához igénybe vett erdőterület használatára vonatkozóan.
Tájékoztatom, hogy a vagyonkezelői hozzájárulás, kizárólag az érintett erdőterület ideiglenes
igénybevételére vonatkozik. Az engedély érvényességét, a tábor megvalósíthatóságát, az aktuális
kormányzati vészhelyzeti intézkedések felülírhatják. Felhívom a figyelmét, hogy a táborozás
további engedélyeinek beszerzése, a táborszervező feladata.
Az engedélyezett táborhelyszínen az egészségügyi és járványvédelmi szabályok betartása és
betartatása a táborszervezők és vezető feladata, kizárólagos felelőssége.
A táborozás megkezdésére vonatkozó információk:
-

-

-

-

a tábor elfoglalását előre jelezni kell az illetékes erdészet felé. (elérhetőségek alább)
az illetékes erdészet kerületvezető erdésze a táborhely átadási-átvételi nyilatkozat kitöltése
után a táborhelyet átadja a táborvezető részére (a nyilatkozat kitöltése kötelező).
a táborozást megkezdeni, a tábort elfoglalni, kizárólag a pontos részvételi létszám
ismeretében történő „táborhely költség”, (200.-+Áfa/fő/nap, egyes táborhelyeken a nyújtott
szolgáltatás miatt eltérhet ettől) megfizetését követően van lehetőség. A táborhely díjakat az
illetékes erdészet pénztárában a táborozás első napján, munkaidőben lehet (kell) befizetni.
Banki átutalás esetén a táborozáson résztvevők pontos létszámának ismerete szükséges. Az
illetékes erdészetek címe és elérhetősége, alább olvasható.
a tábor befejezéséről, a táborhely elhagyásáról az illetékes erdészetet értesíteni kell, a
területet az erdészet képviselőjének át kell adni! A területet tisztán, a táborozás hulladékaitól
mentesen, azokat összegyűjtve, elszállítva kell átadni! Az erdészet képviselője a
táborhelyszín átvételét megtagadhatja, ha és amennyiben a táborozók a táborhely
„takarítását” és a keletkezett hulladék összegyűjtését, elszállítását nem végezték el!
napnyugtától napkeltéig a tábor legfeljebb 500 m távolságra hagyható el, kizárólag jó
láthatóságot biztosító ruházatban és világító felszereléssel!
az erdő területén semmilyen tartós jelölés (festés, műanyag szalag) nem helyezhető el.
a tábor helyszínén lévő és azt körülvevő erdőterületeken fa kivágás nem engedélyezett,
szigorúan tilos!
erdei építmények (tároló, zuhany sátor, latrina, asztal, pad) kizárólag gyűjtött, száraz fából
(rönk, vastag fa) lehetséges, ideiglenes jelleggel! A sarang megbontása és a sarangból
leszedett rönk nem használható! Az ideiglenes építményeket, a tábor végeztével el kell
bontani! Használatuk biztonságosságáról a táborvezető gondoskodik. A tábor végén, a
kerületvezető erdész átveszi a helyszínt és az eredeti állapotot visszaállíttatja!
A Bakonyerdő Zrt. a nem általa építtetett és engedélyeztetett létesítményeken keletkezett
balesetekért, sérülésekért semminemű felelőséget nem vállal. A felelősség, kizárólag a tábor
mindenkori vezetőjét terheli!
A Bakonyerdő Zrt. a nomád táborozáshoz szükséges, a vagyonkezelő hatáskörébe tartozó
előírásokat betartja, azok betartását ellenőrzi!

A táborhelyszíneket kezelő erdészetek elérhetőségei:
-

Keszthelyi Erdészet: 8360. Keszthely, Sopron u. 41. Tel: 06-83/515-360
Bakonybéli erdészet: 8427. Bakonybél, Szent Gellért tér 7. Tel: 06-88/595-100
Bakonyszentlászlói Erdészet: 8431. Bakonyszentlászló, Petőfi u. 5. Tel: 06-88/595-740.
Balatonfüredi Erdészet: 8230. Balatonfüred, Táncsics u. 19. Tel: 06-87/581-420
Farkasgyepűi Erdészet. 8582. Farkasgyepű, Petőfi u. 30. Tel: 06-89/358-123.
Pápai Erdészet: 8500. Pápa, Szent István u. 28. Tel: 06-89/513-200

Az erdészeteink pénztárainak nyitvatartási idejéről, az adott erdészet fentiekben megadott
telefonszámán szíveskedjen érdeklődni!
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