„Házirend”

Hatodik Ifjúsági Mozgássérült Tábor
1. A tábor időtartama alatt, annak területén tartózkodó valamennyi természetes személy köteles a jelen házirendben foglaltakat betartani, érvényes 2019. május 01.-től.
2. A házirend maradéktalan elfogadása a tábor területére történő belépéssel jön létre.
3. A házirend el nem olvasására, nem ismeretére való hivatkozás érvénytelen.
4. A házirend be nem tartása, a tábor területéről, a táborvezető legalább szóban közölt kitiltását vonhatja maga
után.
5. Kitiltás esetén a kitiltott személy a tábor szervezőivel szemben semmiféle jogcímen igényt nem érvényesíthet.
6. A tábor területére tilos alkohol, kábító, vagy bódítószer hatása alatt, valamint fegyver, lőszer, robbanó, pirotechnikai, a közösségre, természetes személyre bármely módon és mértékben veszélyes eszköz, vagy kábító,
bódítószernek minősülő készítmény birtokában belépni, ezeket (alkohol kivételével) a tábor területére
bevinni, ott birtokolni.
7. A tábor területén dohányzás csak az arra kijelölt helyen, a mértékletes és kulturált alkoholfogyasztás 18 óra
után engedélyezett.
8. A táborban tartózkodó köteles a saját és mások testi, lelki épségére, személyi higiéniájára és egészségének
megőrzésére fokozott gondosságot fordítani, elkerülni minden olyan cselekményt, helyzetet, amely másokat
veszélyeztet, hátrányosan, megkülönböztetően érinthet.
9. A táborvezető jogosult az alkoholos befolyásoltság mértékét ellenőrizni, az ellenőrzött személy köteles vele
együttműködni.
10. A tábor területén tartózkodó valamennyi természetes személy ottlétével kapcsolatban a táborvezető döntést
hozhat, szabályt, utasítást közölhet.
11. A táborban tartózkodók kötelesek egymással tisztelettudóan, támogatóan, kifejezetten barátságos módon és
hangnemben kommunikálni, mellőzni és kerülni kötelesek a harsány, hivalkodó, feltétlenül kerülni a trágár,
másokban rémületet, riadalmat keltő szóbeli és nem szóbeli kommunikáció, önkifejezés minden módját.
12. A tábor területén tartózkodó fokozott gondosságot köteles fordítani mások nyugalmára, pihenésére, tartózkodni köteles a nyugalmat megzavaró valamennyi magatartástól.
13. A tábor területére élő állat bevitele a táborvezető előzetese írásbeli engedélyével történhet.
14. A tábor területén a közösségi események alkalmával a táborszervező, vagy a táborszervező segítői, a tábor
népszerűsítésével, bemutatásával összefüggésben fénykép és videó készítésére jogosultak, ezeket a táborszervező felhasználhatja.
15. A tábor területén tartózkodók kötelesek egymás személyiségi, önrendelkezési jogainak (különös tekintettel
fotó, videó, kép, hangfelvétel készítésére) fokozott tiszteletben tartására, különös tekintettel a közösségi és
egyéb on-off line média felületeken történő megjelenítésük során.
16. A tábor területét mindenki csak a saját felelősségére hagyhatja el, de az ott tartózkodása alatt köteles a tábor
vezetőjével, a szervezőkkel, kísérőkkel, akár az ellenőrzésekre is kiterjedően fokozott gondossággal, jóhiszeműen és támogatóan együttműködni.
17. A tábor területén tartózkodó köteles az ott található eszköz, építmény, berendezés állagának megóvására,
fokozott gondossággal történő, rendeltetésszerű használatra, a rendben tartásra, azok helyére-tevésére
(különös tekintettel a kölcsönző eszközeire), az esetleges meghibásodás, hibájának felfedezése esetére a
szervezők azonnali értesítésére.
18. A tábor területén szemetelni tilos, az itt tartózkodó köteles a rend és tisztaság megtartására, a szemét és
szelektív hulladékok (pl. PET palackok) összegyűjtésére.
19. A táborozó köteles a használati és lakóhelységeit rendben tartani, távozáskor tisztán, az ágynemű huzatokat
lehúzva, a hűtőszekrényt kiürítve átadni.
20. A tábor vezetője: Lázár Alpár, telefonszám: +36 30 406 06 10, E-mail: lazar.alpar@maltai.hu
21. A tábor vezetője jogosult a házirend módosítására, a tábor területén tartózkodók rövid határidejű közlése
mellett.

