Gombaszögi Nyári Tábor szabályzata a politikai függetlenségről

A Gombaszögi Nyári Tábor (továbbiakban Tábor) területén nem engedélyezett
1. pártjelvényeket és politikai kampányanyagokat (logók, zászlók, szlogenek)
megjeleníteni
2. politikai tartalmú propagandát folytatni
3. pártpolitikusokat egyoldalúan szerepeltetni.
Nem engedélyezett továbbá a Tábor levelezőlistáján, weblapján, facebook-oldalán és
egyéb kommunikációs csatornáin politikai propagandát folytatni. Ezen pont alól kivételt
képez a választások előtt hagyományosan közzétett általános jellegű felhívás, mely a
választási részvételre buzdít.
A Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője és szervezősége kötelezi magát, hogy
1. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Tábor politikai függetlenségét
megőrizze
2. nyilvános szerepvállalásaik alkalmával nem élnek vissza főszervezői vagy szervezői
tisztségükkel
3. nyilvánosan elhatárolják magukat a Tábor kisajátítására irányuló politikai
törekvésektől
4. vonatkozó kérdés esetén és egyéb nyilvános szerepléseik alkalmával egyértelművé
teszik a Tábor vagy a Diákhálózat független jellegét a sajtóban
5. a Tábor ideje alatt nem folytatnak öncélú kampányt
6. politikai kampányuk során nem használják a Tábor, a Diákhálózat vagy a
tagszervezetek jelenlegi vagy volt logóját és brandjét.
7. a Tábor ideje alatt a nyilvános vitákon kívül a politikai szubjektumokat kampány
céljából nyilvánosan bírálni, vagy támogatni nem fogja
A Diákhálózat Tagszervezetei és a Diákhálózat elnöksége kötelezik magukat arra,
hogy
sem a szervezetek, sem azok vezetőségi tagjai nem kérdőjelezik meg nyilvánosan a
táborszervezők politikai szerepvállalásának legitim mivoltát és a Tábor függetlenségét.
A Diákhálózat kötelezi magát arra, hogy
a választások napján a választási részvételre buzdító általános felhívást tesz közzé
kommunikáció csatornáikon, különös tekintettel a facebookra és a szervezeti
levelezőlistára.

A Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője
1. nem tölthet be önkormányzati szintnél magasabb politikai tisztséget (amennyiben
politikai pályára lép, gondoskodik az utánpótlásról)
2. lehetőséget biztosít a Gombaszögi Nyári Tábor staffgyűlésén való részvételre az
ellenőrző bizottság részére.
3. törekszik arra, hogy valamennyi szervező és társszervező betartsa ezen
szabályzatba foglalt pontokat.
A szabályzat felügyelete céljából a Diákhálózat Tagszervezetei öttagú ellenőrző
testületet állítanak fel. Amennyiben a testület úgy véli, hogy a szabályzatban foglalt
kötelezettségvállalások sérültek, jogában áll a főszervezőt számon kérni.
A szabályzat többszöri, módszeres vagy súlyos megsértése esetén a testület
kötelezheti a Diákhálózat elnökét a Hallgatói Parlament azonnali rendkívüli
összehívására.
A szabályzat megsértésére figyelmet felhívó indítványt beadhatja a Diákhálózat
elnöksége és a tagszervezetei. Az indítványozó fél és a szabályzat megsértésével
vádolt fél, valamint az ellenőrző testület köteles részt venni a rendkívüli Hallgatói
Parlamenten.
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