Tábori szabályzat
2022. július 12-17., Gombaszög
A Gombaszögi Nyári Táborban azok vehetnek részt, akik érvényes jeggyel rendelkeznek. A jegy beszerzése csak abban az esetben jogosítja fel a résztvevőt a rendezvényre történő belépésre, amennyiben
az elfogadja a tábor belső szabályzatát, és tudomásul veszi, hogy annak betartását a szervezők ellenőrzik.
1. A tábori szabályok minden táborlakóra érvényesek. A táborban csak olyan személy vehet részt, aki vállalja, hogy a táborozással járó előírásoknak eleget tesz, ezt a regisztrációval elfogadja.
Az előírások elfogadását minden nagykorú és kiskorú személy az aláírásával a helyszínen igazolja; minden kiskorú táborozó a letöltött, szülő/gondviselő által aláírt igazolást is kötelező érvénnyelátadja a szervezőknek.
2. A regisztrációval a táborlakó elfogadja, hogy a szabályzatban foglaltakat megértette, és a tábor ideje alatt
(2022. július 12-17. ) rá nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
3. A regisztrálást karszalag igazolja. A táborban a résztvevők kizárólag ezen karszalag viselése mellett tartózkodhatnak. Karszalag hiányában azonnali regisztráció, vagy a tábor elhagyása kötelező!
A napi belépőjegy a megvásárlás napján reggel 9-től a következő nap reggel 9 óráig érvényes. A rendezvényen
mindenki saját felelősségére vesz részt. A táborlakó ügyel saját, és társai testi épségére. Bármilyen okból bekövetkező ideiglenes vagy maradandó testi, lelki sérülésért saját maga felel, a tábor szervezőit semmilyen kötelezettség,
kárpótlás nem terheli. A táborban a résztvevők anyagi (pl. lopás, rongálás), egészségügyi (pl. sérülés, nem kívánt
terhesség), és egyéb káráért a szervezőséget semmilyen felelősség nem terheli. A tábor résztvevői ügyelnek saját
értékeik biztonságára.
• A Tábor minden résztvevőjének kötelessége a Szlovák Köztársaság valamennyi hatályosjogszabályának betartása.
• Garázdaság, lopás, testi sértés azonnali kizárást és rendőrségi feljelentést, hallgató esetébenegyetemi fegyelmi eljárást von maga után.
• A tábor területére bármilyen, mások testi épségét veszélyeztető, fegyvernek minősülő tárgyatbevinni TILOS!
• Gyújtogatni TILOS! Csak az arra kijelölt helyen szabad tüzet rakni!
• A medencét mindenki csakis saját felelősségre használhatja.
• TILOS bárminemű drogok használata és árusítása! A táborlakók kerülik a kábító- és bódítószerekhasználatát.
A kábító- és bódítószerek fogyasztása azonnali kizárást és rendőrségi feljelentéstvonhat maga után.
• Dohánytermékek és alkoholfogyasztás 18 éven aluliak számara TILOS!
• Az összes program, illetve a táborban való tartózkodás OPCIONÁLIS. Kivételt képeznek a 18 év alatti táborlakók, akik
számára a tábor elhagyása csak szervező jóváhagyásával, illetve kíséretében engedélyezett.
• A tábor területén a gépjárművel való közlekedés csak munkavégzés céljából engedélyezett.
• A táborban biztonsági szolgálat működik. Feladata a tábor nyugalmának és biztonságánakgarantálása. A szabályzat
ellen cselekvő bármely táborlakó ellen azonnal felléphet.
• Vigyázzunk környezetünk tisztaságára! Hulladékot csak a szervezők által kijelölt helyen lehet tárolni!
• Amennyiben kár keletkezik a táborhely valamely helyiségében, úgy azt a kár okozója köteles megtéríteni.
• A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát.
• A táborszabályzattal ellentétes viselkedésre felbujtani, vagy erre utaló magatartást tanúsítani minden résztvevőnek TILOS!
• A Tábor szabályzatát minden résztvevőnek ismernie kell.
A szabályok megsértése az azt megszegők eltávolítását vonhatja maga után. A szervezők döntése alapján bármely résztvevő a Táborból kitiltható. A Tábor valamennyi résztvevője köteles a szervezők utasításait betartani. A Táborban mindenki saját, szabad akaratából vesz részt, annak sem egésze, sem részei (pl. feladatok) senkire nézve nem kötelezőek.

