VK2009 táborozási szabályok
_______________________________________________________________________________________________
1. A cserkésztörvény 10 pontja az alapszabályunk. Azok megtartása mindenkire nézve kötelező!
2. Egyenruha: A szabályos egyenruha minden cserkészmegmozduláson kötelező. Kivétel a sport és testi gyakorlatok, főleg
nyári hőségben (pl. néptánc, táborépítés, röplabdakupa, nyári portya). Ilyenkor is igyekezzünk egységes trikót hordani
(Kerületi vagy csapatpóló). A nyakkendő viselete kötelező!
3. A magyar beszéd kötelező! Durva és trágár beszédnek körünkben nincs helye.
4. Dohányzás:

18 év alatt tilos.
18 év fölött csak kijelölt helyeken, szabadidőben (pl. étkezések után, pihenőidőben).
Amennyiben a tábori élet szenved a dohányzás miatt, a tpk. megtilthatja (mint házigazda).
Dohányozni munkavégzés, főzés alatt tilos.

5. Alkohol: Mindenki számára TILOS!!!!
6. Drog: Kivétel nélkül TILTOTT (Fű is).
7. A táborhelyét senki sem hagyhatja el a tpk., vagy a napos tiszt engedélye nélkül, a vezetők sem! Ez különösen
vonatkozik az éjszakákra!
8. Autó: Aki autóval szállít embereket vagy felszerelést, az gondoskodjon arról, hogy csak pihenten vezessen. Táborhelyen
belül csak a beszerzőnek szabad autóval közlekedni. Az autók helye a parkolóban van.
9. Pihenés: A pihenési lehetőséget éjjel és nappal biztosítani kell (ebédidőben és a takarodó után). Pihenőidőben és éjjel
kerüljük a hangoskodást!
10. Növények: Élő fát kivágni, azokba kést, baltát hajigálni, szöget verni, kérgüket lehántani tilos!
11. Tűzrakás: Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok betartása mellett szabad.
12. Egészségügy: Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a tpk-nak, napos tisztnek, vagy a tábori
orvosnak! Kullancscsípést és a fent említett egészségügyi gondokat táborzáráskor a szülőkkel írásban közöljük!
13. Rendtartás: Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az kint, vagy bent!
14. Felszerelés: A felszerelés közös tulajdonunk, amire vigyázni kell. Szándékos rongálás esetén a pk. kártérítést
követelhet.
15. Sátorrend: Fiúk és lányok külön sátorban alszanak vegyes őrsök esetében is. Fiúknak lánysátorban nincs semmi
keresnivalójuk és fordítva sem.
Gyerekeket felügyelet nélkül hagyni tilos. Főleg akkor, amikor alszanak.
_________________________________________________________________________________________________
Aki a szabályokat mindezek ellenére nem tartja be, azt a pk. rendreutasíthatja, és súlyos esetben a táborból kizárhatja.
Ilyenkor a szülők költségén lesz megszervezve a hazautazás. Vezetőktől ideiglenesen megvonhatja a vezetői minősítést.
Jó munkát!
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