Tolkien Tábor 2022
Házirend
TÁBORI HÁZIREND
2022. július 28. (csütörtök) - 2022. augusztus 07. (vasárnap)
(Mátra Tábor Sástó, 3232, Gyöngyös, Mátrafüred-Sástó, Farkas utca 7.)
1.) A tábori Házirend betartása a rendezvény minden résztvevőjére nézve kötelező, annak
betartásáért minden résztvevő személyesen felel.
2.) A tábor ideje alatt a tábor területén 18 éven aluliak alkoholt nem fogyaszthatnak, alkoholos
befolyásoltság alatt a tábor területén nem tartózkodhatnak.
3.) Ittas állapotban és annál súlyosabb alkoholos befolyásoltság alatt a tábor területén 18 év felettiek
sem tartózkodhatnak.
4.) Alkoholt fogyasztani 18 év alatti jelenlétében, illetve a közösségi-, nyilvános területen és a közös
helyiségekben, valamint a közös programok során minden résztvevő számára tilos!
5.) A 18. évüket be nem töltöttek számára a dohányzás tilos! 18 év felettiek is csak az arra kijelölt
helyen dohányozhatnak.
6.) A dohányzásra kijelölt hely takarítása a dohányzók feladata. Amennyiben a kijelölt
dohányzóhelyen a csikkek nem a csikktartóban vannak, illetve a talaj szemetes, a dohányzóhely a
tisztaság visszaállításáig nem üzemelhet.
7.) Kábítószer használata tilos!
8.) A tábor tisztaságának fenntartásában minden táborozó egyaránt köteles részt venni. A faházak
rendben tartása az ott lakók, a közösségi területek az azt használó közösségek feladata.
9.) A tábor épületeit, tereit, helyiségeit, eszközeit, berendezéseit és a tábor területén felállított
rendezvénysátrat csak rendeltetésszerűen szabad használni. A rendezvénysátor használatára és
az abban való tartózkodásra speciális szabályok is vonatkozhatnak, melyeket a táborozókkal
közölni fognak a szervezők. Az ezekben esetlegesen okozott károkért a károkozó anyagi
felelősséggel tartozik.
10.) A tábor helyiségeiből használati tárgyakat csak akkor lehet kivinni, és a helyiségekben lévő
berendezést csak akkor lehet átrendezni, ha ezt a táborhely vezetője előzetesen megengedte.
11.) Mindennemű, a táborhellyel kapcsolatos meghibásodást azonnal jelezni kell a szervezők felé, akik
ezt jelzik a táborhely vezetőjének.
12.) A tábor területén lévő nem kifejezetten táborozói használatra szánt tárgyakhoz, eszközökhöz nem
szabad hozzányúlni.
13.) A tábor területének elhagyását a főszervezők felé minden esetben jelezni kell. 18 év alattiak
nagykorú kísérő nélkül nem hagyhatják el a tábor területét.
14.) Mások pihenéshez való jogát tiszteletben kell tartani. A délutáni szieszta alatt, illetve az esti
takarodótól a reggeli ébresztőig tartó éjszakai időszakban rendzavaró viselkedés, bármilyen
hangoskodás vagy másokat zavaró zenehallgatás nem engedélyezett!
15.) A táborozóknak tekintettel kell lenniük a tábornak helyt adó település lakóinak, nyaralóinak
nyugalmára, ezért a táboron kívül is elvárás a kulturált viselkedés.
16.) A tábor vizesblokkjai közös használatúak az egy faházban lakók számára, ezek kulturált állapotára
mindenki köteles vigyázni, és lehetővé tenni a faházban lakó többi táborozó számára is azok teljes
értékű használatát.
17.) Tűzrakás csak a főszervezők által erre kijelölt helyeken és időkben lehetséges, a vonatkozó
tűzvédelmi szabályok betartásával.
18.) A szervezői szobákban, raktárban, büfében kizárólag csak a szervezők tartózkodhatnak, ettől
eltérni csak a tábor vezetőszervezőjének engedélyével lehet.
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19.) A konyhába és a konyhához tartozó kiszolgálóhelyiségekbe, valamint a tábor személyzetének
egyéb helyiségeibe belépni szigorúan tilos! Az ebédlőben az étkezések idejét kivéve tartózkodni
csak akkor lehet, ha ezt a táborhely vezetője előzetesen megengedte.
20.) A táborozók az általuk hozott, saját tulajdonú (dísz)fegyvereket, íjakat, nyílvesszőket érkezés után
nem tarthatják maguknál, azokat megfelelően becsomagolva és névvel ellátva le kell adniuk a
raktárba. Ezeket az eszközöket a szervezők zárt helyen őrzik, és balesetvédelmi okokból csak
konkrét használatra adják ki a tulajdonosnak.
21.) A tábori programban jelzett keretjáték eseményeken, étkezéseken minden táborozó megfelelő
állapotban, kulturáltan, és illendő, -a keretjáték szellemiségébe illeszkedő- öltözékben köteles
megjelenni.
22.) A résztvevők tábor területén hagyott értéktárgyaiért a szervezők felelősséget nem vállalnak.
23.) Az tábor ideje alatt fellépő egészségügyi problémákat (mint pl. felsőlégúti panaszok, láz,
rosszullét, súlyos allergia, baleset, stb.) minden esetben azonnal jelezni kell a szervezők felé! Az
egészségügyi problémák ellátása az egészségügyi helyiségben, vagy szükség esetén a helyszínen
történik.
24.) Amennyiben bármely résztvevő a fenti szabályokat megsérti, a táborvezető fenntartja a jogot,
hogy saját döntése alapján a résztvevőt a további részvételből kizárja a részvételi díj megtérítése
nélkül.
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