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Táborban való részvétel feltételei
A Látó-Mező Közösségi Ökotábor csapatának elsődleges célja, hogy minden résztvevő jól
érezze magát, és biztonságban tudjunk mindenkit. A táborban való részvétel feltételeinek
rendszeres, vagy egyszeri súlyos megszegése a táborból való hazaküldést vonhatja maga után.
Ebben az esetben a tábordíjat nincs lehetőségünk visszatéríteni.

A táborozó/szülő kötelességei
A jelentkezési lapon feltüntetni bármilyen ismert allergiát, tartós betegséget, táplálkozási
kritériumokat (pl. vegetarianizmus). A táborszervezők mindent megtesznek azért, hogy
speciális ellátást biztosítsanak, azonban ezt csak akkor tehetik, ha kellően tájékozottak a
betegséget, allergiát, érzékenységet illetően.
Amennyiben gyógyszert szed, a táborozó köteles azt a táborvezetőnél tartani.
A táborozó köteles a kitöltött, 1 hétnél nem régebbi, szülő által aláírt egészségügyi
nyilatkozatot a táborba magával hozni.
A Látó-Mező Közösségi Ökotábor fő célja a közösségépítés. A táborozótól elvárjuk, hogy
társaikkal és a falubeliekkel udvariasan, kulturáltan viselkedjen, társait sem szóban, sem
fizikailag ne bántalmazza. Amennyiben a táborozó többszöri figyelmeztetést sem veszi
figyelembe viselkedésével, a többi táborozó érdekében kénytelenek lehetünk őt hazaküldeni.
Hazaküldésre akkor kerülhet sor, ha az összes táborvezető egyöntetűen úgy ítéli meg, hogy az
a jobb megoldás a közösség szempontjából. Amennyiben a gyermeket hazaküldjük,
hazajutásáról a szülő egy napon belül gondoskodik.
A táborozó köteles gondosan kezelni a helyszín létesítményeit. Kisebb balesetek mindig
előfordulnak, de kérjük a táborozókat, hogy a lehető leggondosabban bánjanak a rájuk bízott
eszközökkel. A szándékos rongálás hazaküldést eredményezhet. A rongáló köteles az okozott
kárt megtéríteni.
A táborban a házirendet a gyerekekkel közösen alakítjuk ki, mely elfogadása után minden
táborozóra kötelező érvényű.

A táborozók számára tiltott
Tilos a használati eszközöket szándékosan megrongálni.
Cigaretta, alkohol fogyasztása szigorúan tilos, a táborvezetők ezeket azonnal elkobozzák.
A tábor területét a táboroztatók engedélye nélkül elhagyni tilos.

*A nyilatkozat letölthető: http://www.kiskozossegek.hu/upload/file/nyilatkozat_t_borhoz.pdf
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A táborvezető vagy bármely programtartó utasítását szándékosan megszegni tilos.
Tilos továbbá a testi épséget veszélyeztető tárgyak behozatala. Ez alól kivétel a bicska. A
táborozás során használni fogunk fakardokat, íjakat, bicskát: ezeket csak a táborvezetők
felügyeletével lehet használni.

Értéktárgyak
Kérjük, a gyerekek ne hozzanak mobiltelefont magukkal. Ha mégis hoznak, azokat adják át a
táborvezetőknek megőrzésre a tábor elején. Mobiltelefonálásra, külön időpontot biztosítunk
minden nap. A táborvezetők folyamatosan elérhetőek mobilon, őket lehet hívni, ha a szülők
érdeklődni szeretnének gyermekük hogyléte felől a telefonálásra biztosított időn kívül.
Kérjük, ne hozzanak egyéb elektromos eszközöket (MP3-lejátszó, iPhone, stb.). A tábornak
nem célja a modern technika megvonása, ugyanakkor igyekszünk megtanulni, hogy lehet
azokat tudatosan használni. A programok során ezek az eszközök nem szükségesek.
Kérjük, ne hozzanak szintetikus üdítőket, élelmiszereket. A főétkezések között mindig
találunk alkalmat friss gyümölcsök, egyéb helyi és közösen készített finomságok
fogyasztására, ezért nincs szükség a nassolnivaló bepakolására. Mindemellett az otthon
közösen készített jól elálló házi süteményeket, kekszeket szívesen fogadjuk.
Mivel a tábor minden költségét, a nassolni valót is fedezi a tábor díj, így zsebpénzt sem
szükséges a táborozónak hoznia.
Az alábbi értékesebb eszközök nem nélkülözhetetlenek a tábori élethez, de ha van otthon
belőlük, a táborozó biztos hasznát veheti. Ezeket ugyanakkor csak saját felelősségre hozzák
magukkal, a táborvezetők felelősséget nem tudnak vállalni értük:
- fényképezőgép (nem mobiltelefonon),
- hangszerek (kézben, táskában könnyen hordozható tábori zenéléshez, énekléshez),
- határozókönyvek,
- zsebhatározók (ceruzával írják bele a tulajdonos nevét),
- sporteszközök,
- nagyító,
- távcső, tájoló, iránytű
A táborozó értékeit, okiratait lehetőség van a táboroztatóknál megőrzésre leadni. Ezeket
szükség szerint, vagy a tábor végeztével visszaadjuk a táborozónak. De kérjük, inkább minden
nélkülözhető értékesebb holmit hagyjanak otthon.
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A tábor szervezőjének és a táborvezetők kötelességei
A jelentkezéskor megadott szükséges személyes adatokat az adatvédelmi és személyiségi
jogok tiszteletben tartásával a tábor szervezője bizalmasan kezeli, a rendelkezéseknek
megfelelően tárolja és harmadik félnek soha nem adja ki.
A táboroztatókra vonatkozó előírások be nem tartásáért a tábor szervezője köteles felelősségre
vonni a tábor vezetőit.
Baleset, megbetegedés esetén a táboroztató köteles a szülőt/gondviselőt a lehető
leggyorsabban értesíteni, a szülővel/gondviselővel is konzultálva intézni a táborozó ellátását.

Az táborozás biztosítása és lemondása
Amennyiben a táborozó a táborozást megelőzően vagy a táborozás közben beteg lesz, vagy
más okból nem tud részt venni a turnusban, a táborszervezők mindent megtesznek, hogy a
táborozót a legkevesebb veszteség érje, illetve a turnust másik turnusra cserélhesse. A
helyszín bérlése, az étkezés, ill. más előre felmerülő, lemondás esetén vissza nem nyerhető
költségek miatt a turnus díjának visszatérítésére csak az alábbi feltételekkel van mód.
Az előleg arra szolgál, hogy a táborozó biztosítsa helyét a Látó-Mező Közösségi Ökotábor,
általa választott turnusában. Biztosíték a táboroztatók részére, hogy a táborozó ténylegesen
részt szeretne venni a táborban. Lemondás esetén, ha az a turnus kezdete előtt legalább egy
hónappal történt, az előleg 80%-át visszatérítjük, a turnuskezdés előtti hónapban az előleget
nincs módunk visszatéríteni. A lemondási feltételek táborindulásig csak az előlegre
vonatkoznak. Az estlegesen befizetett további részletet táborindulásig maradéktalanul
visszatérítjük. A táborozás megkezdésétől számítva a visszatérítés mértékét a helyzettől és
időponttól függően a táborvezetők határozzák meg. Amennyiben a táborozó a táborozást a
turnus felét követően hagyja el, úgy semmilyen visszatérítésre nincs mód.
Ha valamilyen oknál fogva a táboroztatóknak kell egy adott turnust visszamondaniuk, a
jelentkezőknek lehetőségük van egy másik turnusba átjelentkezni vagy az addig befizetett
teljes összeget visszatérítjük.

Táborozási feltételek elfogadása
A Táborozók és Szüleik a jelentkezéssel és a Szülői hozzájárulási nyilatkozat aláírásával
elismerik, hogy elolvasták, megértették és rájuk vonatkozólag kötelező érvényűnek tekintik a
Táborozás feltételeit.
Látó-Mező Közösségi Ökotábor

Budapest, 2018. február 28.
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