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Gólyatábor Házirend 
 
1. A gólyatábor (a továbbiakban: tábor) résztvevői erkölcsileg és anyagilag felelősek saját 
és társaik testi épségéért, a tábori felszerelések épségének megóvásáért, és a kulturált 
viselkedés szabályainak betartásáért a tábor időtartama alatt. 
2. A használatba vett ingatlanokat és tábori felszereléseket kötelező az átvett minőségben 
és mennyiségben visszaszolgáltatni a táborozás végén. 
3. A táborban résztvevők kötelesek a táborban való tartózkodásuk igazolása céljából a 
szervezőktől kapott azonosítót folyamatosan maguknál tartani, az arra jogosult személyek 
kérésére azt bemutatni. 
4. A táborlakó köteles az általa okozott károkat megtéríteni. 
5. A tábor területén fényképet vagy videofelvételt készíteni szigorúan tilos! Kivételt 
képeznek a táborvezető engedélyével és a résztvevők hozzájárulásával, a szervezők által PR, 
marketing céllal készített fényképek, illetve videofelvételek.   
6. A gólyatábor szervezője a gólyatábor ideje alatt nem létesíthet szexuális kapcsolatot a 
gólyákkal. 
7. A résztvevők kötelesek betartani a tűzrendészeti előírásokat, így a tűzgyújtás tilos az 
épületeken és sátrakon belül, dohányozni csak a kijelölt területeken szabad. 
8. A tábor területén a szemetelés tilos, a szemetet csak a kijelölt tárolókban lehet 
elhelyezni. 
9. A tábor időtartama alatt az illegális élvezeti cikkek fogyasztása szigorúan tilos és 
rendőrségi feljelentést von maga után! 
10. A tábor területének elhagyása kizárólag a táborvezető előzetes írásbeli engedélyével 
lehetséges. 
11. A tábor engedély nélküli elhagyásának minősül a szalagos, illetve kordonos terület 
átlépése, ezen cselekedet azonnali táborból való kizárást von maga után. 
12. A tábori rend ellen vétőket a táborvezető kizárhatja a gólyatábor résztvevői közül, ebben 
az esetben a tábort a döntés után azonnal el kell hagyniuk. A szabálysértők semmilyen anyagi 
vagy erkölcsi követeléssel nem léphetnek fel a szervezők felé. 
13. A tábori házirendet a felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése előtt ismertetni kell a 
táborozókkal. A felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével és aláírásával a táborozó 
büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szabályokat megértette, és azokat betartja, 
elfogadja, hogy a szabályok megsértése esetén eltávolítható a gólyatáborból. 
14. A táborvezető saját jogkörében meghatározott, a gólyatábor biztonságos 
lebonyolításához szükséges szabályokat minden résztvevőnek kötelessége betartani. 
 
 


