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A tábor szervezői felejthetetlen és élményekben gazdag táborozást szeretnének
biztosítani a résztvevőknek. Ehhez az is szükséges, hogy a résztvevők betartsák a
következő szabályokat. A tábor házirendjének célja az egyének és a közösség testi és lelki
egészségének védelme, a tábor jó hangulatának és kellemes légkörének fenntartása, a
szeretetteljes, békés, építő együttlét és az egymás iránti feltétlen tisztelet
megtartatása a közösen eltöltött 1 hét alatt.
- A tábori viselkedésre a kölcsönös tisztelet és szeretet szabályai vonatkoznak.
- A tábor területén tilos az alkoholos italok fogyasztása, és a dohányzás. Dohányozni
legközelebb a tábor előtti
területen szabad.
- Nem elfogadott az ismétlődő káromkodás, illetve a kirívó tiszteletlenség mások iránt!
- A délelőtti és esti programokon, valamint a közös csapatjátékokon való részvétel
kötelező.
- A tábor területét 18 éven aluliak csak 18 éven felüli személy felügyeletével hagyhatják el!
Bátran kérj meg erre bárkit a segítők, szervezők közül!
- A tábor területét este 8 és reggel 7 között elhagyni szigorúan tilos!
- Takarodó tizenegykor van, ezután kérlek legyetek tekintettel mindenki nyugalmára!
- Fiúk és lányok egymás szobájában szigorúan csak nyitott ajtókkal tartózkodhatnak!
- Sport közben a sporteszközökre, valamint saját és mások testi épségére fokozottan
vigyázzatok!
- A tábor és a szobák felszereléseire és épségére vigyázzatok! A firkálással vagy egyéb
rongálással okozott kárt a kár okozójának meg kell térítenie!
- A szabad-strandon mindenki csak a saját felelősségére fürödhet.
- Az esti teaházban található szúnyogriasztó fáklyák fokozottan gyúlékony anyaggal
üzemelnek, saját és mások biztonsága érdekében ne nyúlj hozzájuk!
- A technikai felszerelésekhez, hangosító berendezésekhez, hangfalakhoz,
hosszabbítókhoz, dekorációs lámpákhoz csak az ezzel megbízottak nyúlhatnak.
TILOS a táborba hozni:
- bármiféle szúró-vágóeszközt, bicskát
- játékfegyvert
- tűzijátékot, petárdát
- közerkölcsöt illetve mások nyugalmát sértő tartalommal bíró kép- vagy videó anyagot
Bár a házirend súlyosabb megszegése akár a táborozó hazaküldésével is járhat, de mi
mindent meg fogunk tenni, hogy a hét ne a szabályokról, hanem szórakozásról és
pihenésről szóljon!
A szülő/gondviselő tudomásul veszi, hogy a tábor során a szervezett oktatás,
sportprogramok és egyéb szabadidős programok alatt a nem megfelelő öltözékből,
viselkedéséből vagy a tábor házirendjének megszegéséből eredően bekövetkezett
esetleges balesetekért a tábor szervezői felelősséget nem vállalnak. Ezen felelősség a
balesetet, illetve kárt okozó résztvevő szülőjét/gondviselőjét terheli.

A tábor szervezőjét semmilyen felelősség nem terheli abban az esetben, ha a kár
egyértelműen a résztvevő terhére róható fel, annak önhibájából következett be (ide értve,
ha az a résztvevő önálló, nem engedélyezett kezdeményezése, cselekedete miatt
következett be), ha vis major idézte elő, illetve olyan körülmények, amelyeket a Szervező
szakmai gondossága mellett sem láthatott előre, vagy nem oldhatott meg. Személyes
vagyontárgyaira minden részvevőnek saját magának kell figyelnie, ezért kérjük, hogy a
résztvevők értékes tárgyakat, illetve sok pénzt ne hozzanak magukkal, mert ezek
esetleges elvesztéséért, illetve eltűnéséért a tábor szervezője nem vállal felelősséget.
A táborba történő jelentkezéssel (a jelentkezési lap kitöltésével valamint az előleg illetve
tábordíj befizetésével) a táborozó, illetve a szülő/gondviselő kijelenti, hogy a tábor
házirendjét megismerte és magára vonatkozóan érvényesnek fogadta el.
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