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XX. Háló Tábor (2021. Békés-Dánfok)

Annak érdekében, hogy valóban a lelki feltöltődésre, pihenésre és minőségi szórakozásra tudjunk
figyelni a táborban töltött idő alatt, kérjük, hogy figyelmesen olvasd el a Házirendet! Kérjük, hogy
tartsd és tartasd be a leírtakat! 

1. A jelenléteddel mindig tiszteld meg a programokat, azokról ne maradj távol, ne késs el!
Különösen kérünk, hogy a tábor esszenciáját adó  kiscsoportos beszélgetéseken is vegyél
részt! Közös programjaink alatt ne felejtsd el lehalkítani a mobilodat!

2. Amennyiben  úgy  alakul,  hogy  a  tábor  területét  hosszabb  időre  el  kell  hagynod,  akkor
kérünk, hogy szólj a szervezőknek!

3. A tábor  bejárata  0-24  óra  között  folyamatosan  nyitva  van.  Ezért  célszerű  a  szobák,
helyiségek  elhagyásakor  az  ajtókat,  ablakokat  -  lehetőség  szerint  –  bezárni.  Ügyelj
értékeidre,  mert  a  tábor  üzemeltetői  a  táborban  elhelyezett  pénzért,  értéktárgyakért  nem
vállalnak felelősséget! 

4. A közös helyiségekből a berendezési tárgyakat a szobákba nem szabad bevinni, ugyanakkor
a szobákból  használati  tárgyakat  (pl.:  plédet,  takarót,  szivacsot)  kivinni  nem szabad.  Az
étteremben található eszközöket csak ott lehet használni, azokat nem szabad a helyiségből
elvinni!

5. Kérjük, hogy minden közös és önálló tevékenység alatt figyelj arra, hogy tevékenységed
biztonságos  legyen,  se  magadban,  se  másban  ne  okozz  kárt!  Fokozottan  figyelj  erre  a
különböző  kézműves  foglalkozásokon,  tűzgyújtáskor,  szabad  programokon!  Vedd
figyelembe a folyó közelségét, a fürdés, (vízi)sportok szabályait! 

6. Kérünk, hogy ügyelj a tisztaságra! Magad után mindig és mindenhol takaríts el, tégy rendet!
Ahol erre mód van, ott a hulladékot gyűjtsd szelektíven! 

7. Kérünk, hogy energiatakarékosan használd az áramot és a vizet!
8. Kérünk, hogy felebarátod nyugalmát  24-05 óra között  ne zavard,  hajnali  1-5 óra között

pedig saját szobádban aludj! 
9. Dohányozni  a  tábor  területén  kizárólag  az  arra  korábban  kijelölt  helyeken  szabad.

Kérünk, hogy lehetőleg inkább a tábor területén kívül gyújts rá*
10. Ne  feledd,  hogy  a  kábítószerek  használata  szigorúan  tilos!  Kérünk,  figyelj  arra,  hogy

alkoholt is csak olyan mértékkel fogyassz az este folyamán, hogy a közösségi életet, a tábor
lakóit a viselkedésed ne zavarja!* 

11. Kérünk fogadd el, hogy mindenkinek joga van arra, hogy társát figyelmeztesse, ha esetleg
láthatóan elérkezett a „pityókás” határhoz. Ehhez segítség a tábor szervezőitől is kérhető, és
az nem „árulkodás”, hanem prevenció az egymásért is vállalt felelősség jegyében.

12. A tábor  egy magyar,  keresztény,  közösségfejlesztő tábor.  Feleljünk meg együtt  az ebből
fakadó erkölcsi kihívásoknak (pl. az öltözködéssel is), és így az a tény, hogy létezik egy
Etikai Bizottság, akik a rendet igyekeznek felügyelni, és hogy a szobák és egyéb helyiségek
felszereléseiért táborlakóként anyagi felelősséggel tartozunk, már csak egy információ lesz!

13. Végül, de nem utoljára: Érezd jól magad, légy nyitott, türelmes, megértő és szeretetteljes!

*Ne feledd, hogy 18 év alatt a dohányzás és az alkohol fogyasztása jogszabályilag tilos!

Együttműködésedet köszönjük a Tábor vezetősége és szervezői nevében!


