Tábori rend – Katasztrófavédelmi tábor 2015
Jelen tábori rend a rendezvény rendjét hivatott biztosítani. A rend kialakításakor az általános
táborozásra vonatkozó szabályok mellett katasztrófavédelemmel és humanitárius
segítségnyújtással kapcsolatos irányelveket is figyelembe vettünk.
1) A tábori rend betartásáért minden táborozó felel. A tábori rend előírásai valamennyi
táborozóra érvényesek.
2) A tábor vezetése 1 fő táborvezetőből és mentorokból áll.
3) A táborban alkoholt fogyasztani és alkoholos befolyásoltság állapotában tartózkodni tilos! A
18. évüket be nem töltött táborozók dohányzása tilos, a Ntv. 2. § (9), 7. § (13), 67. § (1)
alapján!
4) Dohányozni 18 éven felülieknek az erre kijelölt helyeken van lehetőségük.
5) A tábor rendjének, tisztaságának fenntartásában minden táborozó egyaránt köteles részt
venni. A sátrak és a helyiségek rendben tartása az ott alvók, a közösségi területek a teljes
közösség felelőssége. A kijelölt hulladékgyűjtő zsákok és edényzetek igénybevétele kötelező.
6) Az alvósátrakban és a körletekben étkezni, valamint élelmiszert tartani tilos. Az étkezésre
kijelölt terület a közösségi sátor, személyes használatú tartós élelmiszer tárolására a hűtőben
van lehetőség.
7) A tábor területének szalaggal jelzett határát átlépni csak engedéllyel szabad. A kijelölt terület
elhagyásakor azt regisztrálni kell a vezetési sátorban. A résztvevők a tábor ideje alatt mindig
tartsák maguknál azonosítóikat.
8) A táborban való részvétellel a táborozó kötelezi magát az elméleti és gyakorlati
foglalkozásokon való részvételre. A foglalkozásokon való részvétel alól történő felmentés
csak egyedi, indokolt esetben adható.
9) Gyakorlati munkavégzéskor a mentorok és a külső előadók által előírt munkavédelmi
eszközök használata kötelező. Ezen eszközöket a szervezők biztosítják. A mentorok és a külső
előadók iránymutatásainak követése kötelező, kivéve ha az munkavédelmi és etikai előírásba
ütközik ill. veszélyezteti a résztvevő vagy más testi épségét, anyagi javait, valamint ha annak
végrehajtása közben a táborozó nem érzi önmagát biztonságban.
10) A résztvevő köteles a számára használatba átadott eszközök épségére vigyázni.
11) A logisztikai sátorban és helyiségekben csak a tábor vezetése, egyedi esetben a táborvezető
által kijelölt személyek tartózkodhatnak.
12) A táborban való részvétellel a táborozók elfogadják a közös munka általános etikai szabályait:
a kölcsönös tiszteletet, empátiát, türelmet, az eltérő gondolatok elfogadását, valamint
gyakorolják is ezeket a többi résztvevő irányába. A táborban résztvevők elfogadják a
vélemény szabad kinyilvánítását, és a kulturált magatartás általános szabályait.
13) Egészségügyi vagy egyéb problémákat minden esetben azonnal jelezni kell a táborvezetőnek
vagy a mentoroknak.
14) Amennyiben bármely táborozó a fenti szabályokat megsérti, a táborvezető fenntartja a jogot,
hogy saját döntés alapján a táborozót a további részvételből kizárja.
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