VI. Ökopolisz Nyári Akadémia
HÁZIREND ÉS TUDNIVALÓK
Az Ökopolisz Alapítvány hatodik alkalommal rendezi meg Nyári Akadémiáját. Igyekeztünk
megtartani azt, ami jó volt és javítani néhány olyan dolgot, amin volt mit.
Az időtartam ezért nem változott, idén is 4 napig leszünk együtt, most június 21-24. közötti
időszakban.
Ami változott, az a helyszín: idén a Mátrafüred mellett található sástói Mátra Kemping faházai és
szobái, valamint gyönyörű természeti környezete nyújt ideális körülményeket programjainkhoz.
ALAPVETÉS
● Az Ökopolisz Alapítványta Lehet Más a Politika párt alapította, célja az állampolgári
tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése és a közjó szolgálata,
kiemelten az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, az ökopolitikai alternatívák
megfogalmazása, valamint az ökopolitika képviseletének elősegítése a fenntarthatóság, a
közügyekben való állampolgári részvétel és az igazságosság széleskörű népszerűsítése
révén.
● A csapat: A Nyári Akadémia olyan 4 napról szól, ahol hasonlóan gondokodó emberekkel,
elv-társakkal és sok ismerőssel találkozhatsz, de ugyanakkor megismerhetsz új barátokat
is. És mindezt a fent felvázolt elvek és célkitűzések mentén.
● Ez a dokumentum egyben a Házirendünkis. Ez a Nyári Akadémia területén tartózkodó
valamennyi látogatóra vonatkozik. A beregisztráltak, vendégek és az előadók, valamint az
egyéb jogosultságú belépővel rendelkezők automatikusan elfogadják ezt.
BEJUTÁS
● A Nyári Akadémia 2018. június 21-én, csütörtökön 13:00 órakor nyit és 2018. június
24-én, vasárnap 14:00 órakor zár.
● A regisztráció a bejárat és a recepció mellett találhatóINFO PONTon lesz.Kérünk, hogy
bármikor is érkezel, jelentkezz be, mert itt tudjuk átadni a szállásod kulcsát, az infopakkot
és azokat az eszközöket melyekre szükséged lesz.
● Minden látogatónak karszalagot adunk, melyet a teljes időtartam alatt viselni kell.
● Az akadémia teljes területén biztonsági szolgálatműködik, ők minden ki- és belépésnél
és az akadémia teljes területén jogosultak ellenőrizni a karszalag meglétét. Ha nincs rajtad,
köteles vagy elhagyni az akadémia területét. A sérült karszalagot kicseréljük neked!
● Az akadémia helyszíne előtt helyközi buszállomástalálható, innen Gyöngyös és
Budapest is elérhető közvetlen járatokkal reggeltől késő estig. A megálló neve: Gyöngyös,
Sástó ahol az alábbi számú autóbuszok állnak meg: 1045, 1046, 1378, 3471, 3492, 3655,
3656.
● Ha biciklivel érkezel, azt is lerakhatod az akadémia területén.
● Az akadémia területére az előre regisztrált vendégek hajthatnak be. A portaszolgálat 0-24
órában működik, így a ki- és bejutás folyamatosan biztosított. A biztonsági szolgálat a
regisztráció során megadott rendszámok alapján ellenőrzi, hogy kinek van engedélye a
behajtásra. Ha időközben változott a rendszámod, kérjük jelezd felénk. A parkolóhelyeka
kempingautóknak fenntartott helyeken lesznek, a biztonsági szolgálat érkezéskor segít
eligazodni.
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BENTMARADÁS
● Az akadémiateljes időtartama alattmindenki köteles betartani a Mátra Kemping Sástó
házirendjét is, melyet megtaláltok egy mappában a szobákban.
● Az akadémia területéről eltávolítható az, aki mások életét, testi épségét, vagyoni jogait,
vagyontárgyaik épségét, a környezetet veszélyeztető, ill. garázda, vagy rendőri
intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít, más társadalmi csoportok tagjai ellen
uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít.
● Az akadémia területe magánterület, így a területéről az arra indokot adók kizárhatóak,
eltávolíthatók (ittasok, tudatmódosító szer hatása alatt állók, rendbontók, másokat zavaró
illetve veszélyeztetők).
● Vigyázz az értékekre!Az akadémia bármely tulajdonát rongáló illetve eltulajdonító
személyt a rendezvény területéről az üzemeltető munkatársai vagy azok megbízottjai
kizárhatják, illetve a kár mértékétől függetlenül rendőrségi feljelentést tehetnek.
● Szeszes itallal 18 év alatti személy nem szolgálható ki. Ennek érvényre jutása
érdekében a kiszolgálás során az életkor hitelt érdemlő, okmánnyal történő igazolására
hívható fel a vendég.
● Dohányozni a házakban, a szállodai szobákban, a közösségi helyiségekben tilos!
Dohányozniaz üdülőházak teraszán és az arra kijelölt helyeken szabad. Megkérünk, hogy
a tisztaság fenntartása érdekében az akadémia teljes területén a csikket ne szórjad szét,
hanem az arra kijelölt tárolóedényekbe tegyed.
● A rendezőknek, munkatársainak, a rendőrségnek és tűzoltóknak, katasztrófavédelemnek
az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
● Kérjük, fokozottan vigyázz a természeti értékekre és ne szemetelj!Az akadémia egy
kiemelt szépségű természeti környezetben kerül megrendezésre, ezért kérjük, hogy
hulladékodat, cigarettacsikkedet, ételmaradékaidat az erre a célra kijelölt szemetesekbe
helyezd el minden esetben. Kérünk, hogy erre hívd fel ismerőseid figyelmét is, ha nem így
cselekednének. A fákat, bokrokat, virágokat óvjátok, mint a legjobb barátaitokat!
● Szelektíven gyűjtjük a szemetet.Kérjük, a műanyag palackokat, az üvegeket és a papír
hulladékot a szelektív hulladékgyűjtőkben helyezd el. Az elszállításról az üzemeltető
gondoskodik majd.

BEHOZÁS
● NE HOZZ MAGADDAL, MERT TILOS:a közbiztonságra veszélyes tárgyakat, gyúlékony
anyagot, pirotechnikai eszközt.
● JÓ, HA HOZOL MAGADDAL, MERT HASZNOS: meleg ruhát, szúnyogriasztót, naptejet,
plédet, labdát, frizbit, napszemüveget, úszóruhát, törölközőt, túrafelszerelést. A négy nap
alatt lehetőséged lesz túrázni, napozni, használni a szálloda wellness részlegét és akár
átugrani a szomszédos kalandparkba.

ÉTKEZÉS
● Az étkezésekcsütörtökön a vacsorával kezdődnek és a vasárnapi ebéddel érnek véget. A
választott szállástípustól függetlenül mindenki ugyanazt az étkezési ellátást kapja.
● Étkezni az étteremben és annak teraszán lehet, a programban jelölt időpontokban.
● Az étkezési jegyeket a helyszíni bejelentkezéskor fogjuk átadni mindenki számára.
● Az Ökopolisz Alapítvány a reggelit, az ebédet és vacsorátbiztosítja. Kávé, ásványvíz,
üdítő, sör, bor, stb., kizárólag saját költségre fogyasztható valamelyik büfében.
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Büfé napközbena szálloda wellness részlegében, a főbejárati Recepció mellett és az
étterem tó felöli pultjánál működik.
Este csak a főbejáratiRecepció melletti büfé fog üzemelni, a szokásos zsíros kenyérről
most is gondoskodunk.

PROGRAMOK
● Az akadémia programjait minden résztvevő szabadon látogathatja.
● Ahhoz, hogy mások is élvezzék az előadásokat, kérjük, odaillő öltözetben vegyél részt
minden programon!

HELYSZÍNEK A TÁBORON BELÜL
● Konferenciaterem:a központi eseményeknek ad majd helyet, itt tudjátok meghallgatni a
plenáris előadásokat minden este, valamint jó néhány műhely foglalkozást, előadást is ide
terveztünk. Megtalálod a motel hátsó kijáratával szemben, a játszótér előtt.
● Sátor: délelőtt a tanulás és fejlődés, délután a lazább programok, este pedig a szórakozás
helye. Megtalálod a bejárattól balra, a nagy zöld terület elejénél.
● Kiállítótér: Itt tekintheted megy Dárdai Zsuzsa kiállítását,lehetőséged lesz kreatívkodni,
felfedezni a Polyuniverzumot, az utolsó napon pedig itt lesz az elkészült alkotások
kiállítása. Egy igazi alkotó közeg. Megtalálod a konferenciaterem mellett, ugyanabban az
épületben.
● Jóga-szoba:A jógások végre saját termet kaptak! Gyere be reggel vagy délután, itt mindig
ellazulhatsz és feltöltődhetsz. Megtalálod a szálloda első emeletén, a folyosó végén balról
az utolsó ajtó.
● Nagyszínpad: Nagy zenekarok csakis nagy színpadra valók. Az akadémia legnagyobb esti
durranása. Útba igazítás nélkül is megtalálod - hiszen mindenki ott lesz.
● Wellness részleg:úszhatsz, mártózhatsz, de beülhetsz a sószobába is. Az akadémia
időtartama alatt 7:00 és 21:00 óra között lesz nyitva. Kérünk, tartsd be az ide vonatkozó
speciális házirendet, használd a fürdőruhádat és a kialakított öltözőket.
● Bár nem az akadémia területén van, de sok izgalmat rejt a szemben lévő Oxygen
Adrenalin Park.Az önköltségenigénybevehető szolgáltatásairól bővebben ide kattintva
tájékozódhatsz.
● Szálloda nagyterem: a szálloda 2. emeletén található, műhelybeszélgetésekhez és kisebb
csoportos foglalkozásokhoz használjuk.
● Motel előtér: esőprogramokhoz kiváló, de inkább a természetet és a friss levegőt
szeretjük. Csak szükség esetén!

JÓ, HA TUDOD
● Az akadémián az Ökopolisz Alapítvány megbízásából kép és hangfelvétel készül, melyet
közzétehetünk online-offline csatornákon, ahol a résztvevők arca is látszódhat a
felvételeken.
● Az akadémia teljes egészében nyilvános a sajtó számárais, így a résztvevők
megjelenhetnek a híradásokban és fényképeken is.
● Wi-Fi kód a recepción kérhető. Kérjük vedd figyelembe, hogy fent vagyunk a Mátrában, itt
gyenge a térerő, így az internet és a mobiltelefon is akadozhat.
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Nagyon menő az internet, a facebook és az insta, ha már feltétlenül használod, az
akadémián készült képek alá odaírhatod az #okopolisz #okopoliszalapitvany és a
#nyariakademia2018 hashtageket is.
A helyszín specifikussága miatt csak az új faházban, a régi faházban és a kinti területen
lehet kutyával tartózkodni. A konferenciaterem, a szálloda, a motel és az étterem nem
látogatható kutyával, így amíg te ezeken a helyeken tartózkodsz, valakinek gondoskodnia
kell a kutya őrzéséről és elhelyezéséről. A kutyapiszok takarításához nem biztosítanak
műanyag zacskót, így azt hozzál kedvencednek!
Az akadémia helyszínén a konferenciaterem oldalában található tűzrakó hely. Tüzet rakni
kizárólag az arra kijelölt helyen, szalonnasütéscéljából lehet, de a tüzet a program
befejeztével minden esetben el kell oltani!
Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz vagy
tárgy jelenlétét – kérjük, azonnal jelezdaz INFO PONTnál, szeretnénk mindenki testi
épségét megőrizni.
Az akadémia ideje alatt orvosi ügyeletműködik, bővebb információt az INFO PONTnál
adnak számodra.
A biztonságotok érdekében az akadémia területét térfigyelő rendszervédi.
Az akadémia területén 22:00 óra után a többi vendég nyugalmát zavarni nem illendő
,
ezért olyan helyen igyekszünk kialakítani a büfét és a társalgási pontot, hogy az legkevésbé
zavarja majd az aludni vágyókat.
A szállodában minden nap van takarítás. A faházakat és a motelszobákat is szívesen
kitakarítják, de ezt neked kell jelezned a Recepción.
Minden szobához egy kulcsot adunk. Kérjük, beszéld meg a lakótársaiddal, hogy a ki- és
bejutást hogyan oldjátok meg. A kulcsokatlehetőségetek lesz majd letennia főbejáratnál
lévő Recepción. A kulcsra vigyázzatok, az elveszett kulcs pótlása 3.000.- forint.
Tudjuk, hogy az akadémia ideje alatt zajlik a foci-vb, ezért fontosnak érezzük kiemelni: 
TV
készülékcsak a szállodai szobákban és a faházakban van. Jó szurkolást!

KÖSZÖNJÜK, HOGY VÉGIGOLVASTAD, ÉREZD JÓL MAGAD!

A Nyári Akadémia részletes programja a honlapunkon
A Nyári Akadémia eseménye a facebookon

hatályos: 2018. június 21 és 24. között
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