AZ IFJÚSÁGI TÁBOR /Házi/ RENDJE
1./ A tábor rendje valamennyi, a táborban résztvevőként
felvett és nyilvántartott kiskorú és nagykorú személyre, valamint
meghívottra, vendégre, segítőre, egyéb résztvevőre vonatkozik.
2./ A táborban hosszabb ideig csak olyan személy tartózkodhat,
aki „táborlakóként” nyilván van tartva, vagy a táborvezetés
tudtával a táborban meghívottként, vendégként, segítőként, egyéb
résztvevőként van jelen.
3./ Nem „táborlakóként” nyilvántartott kiskorú, csak a 2./
pontban felsorolt valamelyik nagykorú felügyelete alatt
tartózkodhat.
4./ A tábor rendjéért a táborvezető, távollétében a
helyettese /továbbiakban táborvezető / tartozik felelősséggel, akinek
tudta nélkül a táborban lényeges esemény nem történhet, illetve
tervezett cselekmény nem hajtható végre.
5./ A tábor leírt programjában nem szereplő tervezett
cselekményeket a megkezdés előtt - kellő időben - be kell
jelenteni, s azt csak a táborvezető engedélyével lehet megkezdeni.
6./ A be nem jelentett cselekvést a táborvezető döntése szerint, és
felszólítására be kell fejezni. A felszólítás egyben figyelmeztetést is
jelent a további hasonló eseteke elkerülésére.
Ismételt felszólítást követően a táborvezető megfontolás tárgyává
teheti az elkövető táborból való kizárását.
7./ A tábor központi helyét a kerítéssel körbe kerített egyesületi
telek, a faház és a telken felépített építmények, sátrak képezik.
8./ A tábor központi helyét kiskorúaknak csak a táborvezető
engedélyével és döntése szerint, illetve csak felnőtt kíséretében,
rálátásával lehet elhagyni.

2./
9./ Vízparton a „táborlakó” kiskorúak a táborvezető tudta és
felnőtt felügyelet nélkül n e m t a r t ó z k o d h a t n a k !
10./ Valamennyi „táborlakó” köteles a tábor tisztaságára vigyázni,
s a maga által létrehozott hulladékot, szemetet, a táborvezető
felkérésére pedig az egyéb hulladékot a kijelölt szemétgyűjtőbe
elhelyezni.
11./ A táborvezető felügyelete alatt álló kiskorúakra különösen
vonatkozik, hogy:
- a tábor helyét bejelentés, illetve engedély nélkül nem
hagyhatják el,
- a tábor programjain lehetőség szerint részt kell venniük / a
részvétel alól a táborvezető adhat felmentést /,
- horgászat és egyéb, a táboron kívüli közös programon a
felügyeletet ellátó felnőtt személy tanácsait be kell tartani,
- a felszerelt horgászkésségeket az erre kijelölt tároló helyen
kell tárolni úgy, hogy másokat ebben ne akadályozzon,
- horgászhelyet csak tiszta állapotban lehet elhagyni,
a felügyeletet ellátó személy felhívására a takarításban részt
kell venni,
- a táborvezető, illetve a felügyeletet ellátó személy „utasításait”
be kell tartani. Ellenszegülés esetén az elkövetőt figyelmeztetésben kell részesíteni. Másodszori figyelmeztetés eredménytelensége után a szülőt értesíteni kell. Az ezt követő fegyelmezetlenség után szóba jöhet a tábor elhagyására való felszólítás is.
- a tisztálkodásra kijelölt helyeket az udvariasság szabályai
szerint kell használni, és azokat tiszta állapotban hátra hagyni.
Akasztó, 2015. 06. 10.
az egyesület elnöksége

