A Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Tábor HÁZIRENDJE
A legrégebben folyamatosan működő családbarát, sok tehetséget felemelő népzenei, néptánc,
komplex népművészeti táborunk mindig rendben zajlik, sok élményt ad, de azért fontos
rögzíteni a szabályokat, elvárásokat, amelyek betartása feltétele a közös, sikeres, örömteli
táborozásnak.
Vegyük figyelembe, hogy a tábornak, amelybe korhatár nélkül érkeznek, oktatási intézmény
és kollégiuma ad otthont.
A házirend hatálya







A házirend a tábor ideje alatt minden résztvevőre vonatkozik attól az időponttól, amikor
megkezdik tartózkodásukat a táborban, addig az időpontig, ameddig onnan el nem
távoznak, illetve a gyermekkorúakat csoportvezetőjük, szüleik, gondviselőik el nem
viszik.
A házirend érvényes a tábor szervezői által szervezett, táboron kívül megrendezett
programok, külső helyszínein is (pl. strand...).
A tábor résztvevője lehet életkortól függetlenül minden személy, azzal a kitétellel, hogy
18 éves kor alatti gyermek, fiatal esetében törvényes képviselője azt írásban kérte, a
jelentkezését intézte, jóváhagyta, a díját rendezte.
A táborozás feltétele a jelentkezési lap megadott határideig történő kitöltése, a nyilatkozat
megtétele aláírása és a táborozás díjának befizetése legkésőbb két héttel a táborozás
megkezdése előtt.
A csoportba sorolást az eredményes táborozás, tanulás érdekében, a jelentkezők
igényeinek, felkészültségének figyelembe vételével a táborvezető és az oktatók állapítják
meg.

Az intézmény létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok



A tábor létesítményeit, eszközeit, szolgáltatásait a résztvevők a tábor vezetője vagy
oktatói jelenlétében és/vagy engedélyével használhatják.
A résztvevők a károkozásért felelnek. Szándékos károkozás esetén a kártérítés teljes
összege a táborozót, illetve törvényes képviselőjét terheli. (Az átvett kulcsokra,
ágyneműkre, technikai eszközökre, de leginkább egymásra figyeljünk, vigyázzunk!)

A táborozók jogai, kötelességei


A táborozók jogai
 Részt vehet a tábor programjaiban
 Rendeltetésszerűen használhatja az intézmény létesítményeit, eszközeit.
 Véleményt nyilváníthat az őt illető kérdésekben.
 Tiszteletben tartsák világnézeti meggyőződését, etnikai hovatartozását, egészen
addig, ameddig ezzel ő társait joggyakorlásukban nem korlátozza.



Kötelességek
 Betartsa a házirend előírásait
 Megfelelő felszerelésben és felszereléssel részt vegyen a foglalkozásokon
 Rendben tartsa saját környezetét, eszközeit, felszereléseit, ruházatát
 Óvja saját és társai testi épségét, és haladéktalanul jelezze a tábor valamelyik
szervezőjének, oktatójának, ha veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy
balesetet észlelt

 Társai és a táborban dolgozók emberi méltóságának tiszteletben tartása
 Vállalt feladatainak megfelelő ellátása
 Betegség, gyógyszer szedése, gyógyszerérzékenység esetén a táborozó vagy
gondviselője köteles a tábor vezetőjét előzetesen tájékoztatni.
Tiltott magatartás a táborozás ideje alatt







Tilos a kábítószerek, drogok használata.
Alkohol fogyasztása a 18 éven aluliak esetében. Ennek megszegése a táborozó azonnali
hazautazását vonja maga után. Minden olyan táborban tartózkodó személy, aki láthatóan
illuminált állapotban van, korra való tekintet nélkül, a táborozásból azonnal kizárható.
A tábor épületeiben, területén tilos a dohányzás. Dohányosok részére kizárólag az arra
megjelölt területeken engedélyezett a dohányzás, a nemdohányzók zavarása nélkül. 18
éven aluliak számára a dohányzás tilos.
14 éven aluliaknak a tábor területének engedély nélküli elhagyása tilos!
Tilos mások testi épségének veszélyeztetése.
Tilos minden olyan magatartás, amivel a foglalkozások rendjét, az együttélés szabályait
megzavarják, sértik.

Nagy értékű eszközök elhelyezésére, megőrzésére vonatkozó szabályok



Mobiltelefon, fényképezőgép, hangszer stb. megőrzéséről a táborozók maguk
gondoskodnak, a foglalkozások alatt a mobiltelefont lenémítva, kikapcsolva tartják.
A táborozó által a táborba hozott vagyontárgyakért, készpénzért azok elvesztése,
rongálódása esetén mindenki saját maga vállalja a felelősséget, azért a tábor szervezői,
oktatói felelősséget nem vállalnak! (Kisgyermekek esetében a szülő, gondviselő
limitkeretet nyithat a büfésnél, amely a kp forgalmat kímélő megoldás.)

A Házirend tilalmainak megszegése, illetve szándékos károkozás esetén a táborozó a táborból
kizárható. A befizetett részvételi díj ilyen esetben vissza nem követelhető.
Bízunk abban, hogy a Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Táborba jelentkezők az oktatókhoz, szervezőkhöz, táborvezetőhöz hasonlóan - idén is mindent megtesznek
azért, hogy örömteli, élményekben, ismeretekben gazdag legyen közös egyhetes
táborozásunk!
Köszönjük!
Táborvezetőség
www.csutorastabor.hu

