TERMIK Tábor 2015, tábori szabályok
Kivonatok a TERMIK Tábor Szervezeti és Működési Szabályzatából
I. A táborozás általános szabályai:
 A tábor kötelező programja a reggelivel kezdődik és a keretmese aznapi fejezetének
felolvasásáig tart, a köztes programokon minden táborozó részt vesz. Indokolt esetben (pl.
betegség) a családfő és a táborvezető beleegyezésével egyes programok természetesen
kihagyhatóak.
 A tábor területét előre tervezett tábori program esetén szervezői kísérettel, minden más
esetben kizárólag külön táborvezetői engedéllyel szabad elhagyni.
 A tábor napi programjának végeztével, a táborvezető által meghatározott időpontban a saját
sátrukba mennek aludni. Táborozó ellenkező neművel, illetve segítővel nem aludhat együtt;
szervezővel is csak indokolt esetben, a családfővel és a táborvezetővel egyeztetve. Az utolsó
éjszaka, amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi, a tábortűz körül lehet aludni, de csak
szervezői felügyelettel.
 Saját mobiltelefont, vagy egyéb elektromos kütyüt (mp3-lejátszó, stb.) tilos a tábor ideje alatt
használni. Amennyiben ilyet találunk egy táborozónál, a szervezők az adott eszközt elveszik,
a táborvezető megőrzi, és a tábor után a szülőknek adják vissza a pályaudvaron.
 A tábor minden résztvevője egyaránt felelős a táborhely és az általa használt eszközök
épségéért, rendjéért, tisztaságáért. A tábor felszerelésében tapasztalt meghibásodást
haladéktalanul jelenteni kell a DSK vezetőjének, távolléte esetén a családfőnek, vagy a
táborvezetőnek.
 A táborozók egymáshoz, valamint a szervezőkhöz és segítőkhöz való viszonya a személyiség
tiszteletére épül, mely alapján törekedniük kell a kölcsönös megértésre, udvariasságra,
tapintatra, kulturáltságra és toleranciára. A trágár beszéd, fizikai és/vagy lelki erőszak
természetesen nem megengedett!
 A tábor minden résztvevőjének joga, hogy faji, etnikai hovatartozását, szexuális
beállítottságát, illetve vallási meggyőződését elfogadják és tiszteletben tartsák. Az előzőekre
irányuló negatív vagy sértő megjegyzésektől a résztvevők tartózkodni kötelesek.
 A tábori élelmiszereket, vízkészletet és alapjában véve az összes fogyóeszközt a valós
szükségletek alapján, mértékletesen lehet fogyasztani, használni.
 Rendkívüli esemény: tűz-, baleset, káresemény bekövetkeztekor a résztvevők haladéktalanul
kötelesek tájékoztatni a táborban hozzájuk legközelebb lévő szervezőt, ezt követően azonnal
– életük, testi épségük védelme érdekében – a táborvezető, vagy egyéb szervező által kijelölt
biztonságos helyre menni; ott a személyzet utasításait betartani.
 Szándékos, vagy súlyos gondatlanságból eredő károkozás esetén a szülők, törvényes
képviselők kötelesek a táborozók által okozott kárt a helyreállítás teljes költségén
megtéríteni. A károkozás tényét a helyszínen készített jegyzőkönyvben – digitális képpel
dokumentáltan – a táborvezető rögzíti.
 A résztvevők a tábor teljes időtartama alatt kötelesek a szervezőcsapat minden tagjának
emberi méltóságát tiszteletben tartani, a tábori személyzet (ideértve a segítőket is)

utasításait az ésszerűség határán belül betartani, azoknak megfelelően cselekedni,
viselkedni.
 A táborvezető engedélye nélkül látogatót nem szabad fogadni, ha a résztvevők a tábor
területén idegen személyt látnak, erről azonnal kötelesek tájékoztatni a tábor vezetőjét.
 A táborozók tisztelik a természetet, őrzik minden élőlény épségét, egészségét. Kötelesek
mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes életmenetét csak indokolt
esetben zavarják.
 A táborozók különösen felelősek saját felszerelésük rendben tartásáért, el- és
összepakolásáért, valamint hordozásáért. Ezek tekintetében a szervezőcsapatot semmilyen
felelősség nem terheli.
 Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját,
bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik (ultra, hypo, öblítő víz), az ÁNTSZ
vonatkozó előírásai szerint.
 A tábor során a résztvevők legalább (!) két alkalommal, a tábor időtartamának közepén és az
utolsó napon tisztálkodnak. A fogmosás minden étkezés után javallott.
 A táborban szigorúan tilos bármilyen tudatmódosító szer használata.
II. A táborhely és a közös tábori létesítmények használatának szabályai:
 A táborhely tisztaságának megőrzése érdekében kizárólag a táblával kijelölt helyszíneken
szabad mosogatni, tisztálkodni, fogat mosni és WC-zni!
 A sátrak közvetlen környezetében nem szabad rohangálni, ugrálni, ordibálni (különösen
este!). Ezekre a tevékenységekre a tábor elején, a táborvezető által kijelölt terület áll
rendelkezésre.
 A sátrakban bármilyen módon kárt okozni, a feszítőköteleket leereszteni, a cövekeket kihúzni
tilos.
 A saját sátrában és annak környezetében mindenki köteles rendet tartani.
 Mindenki köteles a saját felszerelését/kellékeit maga után elpakolni, az általa használt tábori
létesítményben rendet rakni, a szemetet a táborhely szélén elhelyezett, a hulladék típusának
megfelelő szelektív hulladékgyűjtőben elhelyezni.
 Testi épséget veszélyeztető eszközöket (bicska, íj, hegyes botok) kizárólag szervezői
felügyelettel szabad használni.
 Az egyes létesítmények megvilágításához használt erősfényű gáz- vagy elektromos lámpákat
kizárólag tapasztalt szervező kezelheti, táborozónak szigorúan tilos a lámpákhoz nyúlnia!
 A felszerelés megőrzésének és a kölcsönzések követhetőségének érdekében a szersátorba
kizárólag a szervezőcsapat tagjai; innen eszközöket csak ők adhatnak ki!
 A szersátorban tárolt tábori eszközöket csak a szervezőcsapat egyik tagjának (praktikusan a
családfő vagy a segítő) hozzájárulásával lehet használni. A kivett eszközt rendeltetésszerűen
kell használni, az esetlegesen bekövetkezett károk felszámolásáért vagy megtérítéséért a
kölcsönző felelős!
 A konyha területére – a szakácsok külön engedélyének hiányában – csak az adott napi
konyhás család tagjai léphetnek be. A szakácsok a főzés zavartalansága és biztonsága

érdekében különleges rendelkezéseket is hozhatnak – ilyen lehet például a konyha
körzetének teljes lezárása.
 A konyhai eszközöket mindig rendeltetésszerűen kell használni, és a használat után az ÁNTSZ
előírásainak megfelelően, három fázisban megtisztítani.
 A konyhai alapanyagok illetéktelen használata, fogyasztása szigorúan tilos; és minden
esetben táborvezetői felelősségre vonást eredményez!
 A tábori elsősegély részlegbe kizárólag a tábori orvos vagy a táborvezető engedélyével lehet
belépni.
 Az elsősegély részlegben a betegek csak szervezői felügyelettel, valós pihenés céljából
tartózkodhatnak, a sátor és közvetlen környéke nem lehet színhelye a szociális, közösségi
életnek és programoknak.
 A táborvezetői központba – jellege, illetve az itt tárolt eszközök és iratok értéke miatt –
kizárólag a táborvezető és az általa meghatalmazott személyek léphetnek be. A szabály
megszegése különösen súlyos kihágásnak minősül, mely alapján az elkövető a táborvezető
döntésére a táborból azonnali hatállyal hazaküldhető.
 A táborban nemenként legalább 2 db űrgödrös toalettet használunk. Ezeket mindenki a
kulturált életvezetés és az ÁNTSZ előírásai szerint veheti igénybe, melyeket a táborvezető a
tábor elején szóban ismertet.
 A táborban fóliával takart, raklap talapzatú, nemenként elkülönített ún. „zuhanysátor” áll a
fürdeni kívánók rendelkezésére, melyben Nap melegítette vízzel, lavórok segítségével
mosakodhatnak. A táborban kizárólag biológiai úton lebomló tisztálkodó-mosogató szereket
szabad használni!
 Amennyiben a tábor közelében természetes vízfelület található, ez csak szervezői engedéllyel
és felügyelettel vehető igénybe.
 Különleges körülmények esetén (pl. extrém időjárás) a tábori létesítmények használatának
szabályai változhatnak, erről a tábor elején, illetve a különleges körülmény bekövetkeztekor
a táborvezető szóban tájékoztatja a résztvevőket.
III. Véleménynyilvánítás, értékelés, konfliktuskezelés:
 Táborunk alapvető feladata, hogy a résztvevőket hozzásegítsük saját ítélő- és
felfogóképességük használatához. Célunk, hogy saját nézőpontot, önálló szemléletet
alakítsanak ki. Ennek értelmében az önálló véleménynyilvánításnak van tere a szakmai és
egyéb programokon egyaránt. Ugyanakkor az önálló ítélőképesség és a saját jogok ismerete
járjon felelősségtudattal, amely kiterjed másokra és saját magukra is.
 Fontosnak tartjuk minden résztvevő véleményét, a felmerülő problémák esetén az
együttműködést. Egy-egy család és egy-egy táborozó is fordulhat családfőjéhez, a
táborvezetőhöz vagy az esti szervezői megbeszélések alkalmával a komplett
szervezőcsapathoz is ügyüknek/ügyének megvitatása érdekében.
 A tábor előkészítése során, illetve a tábort követően is jogosult bármely táborozó vagy szülő
a tábor működéséről, programjairól, szabályairól véleményt nyilvánítani. A beérkezett
észrevételeket a táborvezető köteles meghallgatni, megfontolni, majd érdemben
megválaszolni.

 A táborozók a tábor utolsó napján, előre kidolgozott kérdőívben, intézményesített keretek
között adnak visszajelzést tábori tapasztalataikról, élményeikről. A kérdőív kitöltése során
értékelik a programokat és a szervezőket is. Ezek alapján a táborvezetőség dolgozza ki a
kérdőívek eredményének összesítését, mely alapján az évközi szervezői találkozókon a
tanulságok levonhatók.
 Tábori konfliktus során a helyzet jellegének és a tábori programok menetének függvényében
azonnali vagy inkubált módon, kizárólag az érintettek, illetve családfőjük/családfőik
részvételével gondoskodunk a helyzet megoldásközpontú kezeléséről.
 Amennyiben az előző pont szerinti közvetlen konfliktuskezelés nem hoz minden fél számára
elfogadható eredményt, egy ún. „tárgyalás” következik az érintettek, egy-egy általuk
választott képviselő, családfőik, azok segítői és a táborvezető, mint facilitátor részvételével.
 Súlyos konfliktushelyzet esetén, amennyiben nem sikerült kompromisszumos megoldást
találni, a tárgyaláson résztvevők véleményének meghallgatása és érdemi megfontolása után
a táborvezető jogosult a szükséges intézkedések alkalmazásáról dönteni.
 A tábor minden résztvevőjének joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsák; vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak,
megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá.
IV. Vegyes és záró rendelkezések:
 A táborban „orvosi” szerepkörben legalább 1 szervező tartózkodik, akihez a résztvevők
bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak. A tábor előtt gyermek szakorvos segítségével
elsősegély készletet állítunk össze. Az ebben lévő gyógyászati készítmények, gyógyszerek
alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. Vényköteles készítmények kizárólag orvosi diplomával
rendelkező személy javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem feltétlenül orvos
végzettségű személy, ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes helyzetben kizárólag a
mentésre hivatott szervek értesítésére terjed ki.
 A tábor szervezői és vezetői határozottan kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti
szabályok be nem tartásából eredő személyi-, illetve vagyoni károkért.
 Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – a táborozókkal szemben
felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként a táborozó a táborból
hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a hazajutásról, saját
költsége terhére, a szülő köteles gondoskodni. Az a táborozó, aki a szabályzatot szándékosan,
jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is kizárható a táborból.
 A jelentkezők törvényes képviselői a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen
dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják.

