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Az igazán nagy titok 

Országos Ifjúsági Tábor - Hargita, 2019. augusztus 19-25. 

 

 Jelentkezési ív 

 

A jelentkezési ívet a táborozó tölti ki, és amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, akkor 

az egyik szülője is kitölti a lenti részt (Szülői beleegyzés). 

 

Teljes név:  

Születési dátum: 

Lakhely: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

 

A táborozást a saját felelősségemre vállalom. Elolvastam, tudomásul vettem és egyetértek a 

tábori szabályzattal, és vállalom, hogy azt betartom, áthágása esetén pedig a felelősséget teljes 

mértékben vállalom. Megértettem, hogy a szabályok megsértése indokolt esetben magával 

vonhatja a hazaküldésemet és/vagy az okozott anyagi károk megtérítésének kötelezettségét is. 

 

Nem szenvedek semmilyen fertőző vagy krónikus betegségben. A családi orvos által kiállított 

orvosi igazolást átadom a tábori bejelentkezésemkor. Beleegyezésemet adom, hogy sürgősség 

esetén a tábor felelős vezetői az általuk legjobbnak tartott orvosi beavatkozást megejtsék. 

 

Engedélyemet adom, hogy a tábor szervezője (EMaBISz) a megadott adataimat a táborozás 

lebonyolításának céljára felhasználja. A szervező az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek 

nem adja át. 

 

Dátum: _____________________                                    Aláírás: ________________________ 

 

Szülői beleegyezés (szülő tölti ki kiskorú táborozó esetén) 

 

Tisztelt szülő! Örülünk annak, hogy gyermekének is felkínálhatjuk a táborozás lehetőségét ebben 

az évben a Hargitán. Amennyiben beleegyezik, hogy gyermeke részt vegyen ebben a táborban, 

kérjük, olvassa el a tábori szabályzatot, és töltse ki az alábbi ívet. 

 

Én,  ______________________ beleegyezek, hogy gyermekem, _______________________ 

részt vegyen az Erdélyi Magyar Baptista Ifjúsági Szövetség által szervezett táborozáson a Hargita 

Keresztyén Táborban. Gyermekemmel együtt megértettük, hogy a szabályok megsértése 

magával vonhatja a hazaküldését és/vagy az anyagi károk megtérítésének kötelezettségét. 

Gyermekem nem szenved semmilyen akkut fertőző betegségben, sem más krónikus 

betegségben.  

 

Dátum: _____________________                                    Aláírás: ________________________ 

http://www.emabisz.ro/
mailto:baptista.fiatalok@gmail.com


Tábori szabályzat 

Nem az a szándékunk, hogy a tábor szabályokkal telített legyen, de szabályok nélkül káosz léphet 

fel. Azért vannak szabályok, hogy segítsenek a biztonságos és élvezetes időtöltésben.  

 

1. Minden táborozónak legkésőbb a tábor első napján át kell adnia a kitöltött jelentkezési ívet és 

a családi orvos által kiállított orvosi igazolást a tábor szervezői által megbízott felelős 

személynek.  

2. Tilos dohányárut, szeszesitalt, tudatmódosító szereket a táborba behozni vagy fogyasztani. 

3. Minden résztvevő felelőssége elmondani a táborfelelősnek még a táborozás előtt, ha van 

valamilyen egészségügyi gondja, ételérzékeny, diétázik, vagy gyógyszeres kezelés alatt áll.  

4. A táborban mindenki tisztelettel viszonyul a többi táborozóhoz, vigyáz a maga és mások testi-

szellemi épségére, erkölcsi tisztaságára. 

5. A tábor programjának pontos betartása kötelező mindenki számára. 

6. A táborhely elhagyása csak a táborfelelős engedélyével lehetséges.  

7. Az öltözetnek a jóérzés határain belül kell lennie. Ha valakire rászólnak az öltözködésével 

kapcsolatban, kötelessége változtatni öltözetén.  

8. Fiúk nem mehetnek a lányok szobájába vagy illemhelyükre, a lányok sem a fiúkéba.  

9. A programban meghatározott esti takarodó után mindenki a hálószobájában marad és mások 

pihenését nem akadályozza.  

10. Ágyneműt, asztalt, széket a hálószobából és az épületből nem szabad kivinni.  

11. Ételt és evőeszközt az ebédlőből nem szabad elvinni. A szobába nem szabad ételt bevinni, 

sem ott főzni, sem tüzet gyújtani. Állatot is tilos bevinni az épületbe. 

12. A szobában nem fogadhatunk olyan személyt, aki nincs bejelentkezve a táborozásra. 

13. Vigyázni kell a tábori berendezések épségére. Ha valami tönkremegy vagy károsodik a 

táborozás alatt, azt ki kell fizetni. 

14. Minden résztvevő feladata a tiszta környezet megőrzése, a hálók rendszeres takarítása, 

szellőztetése, a szemeteskukák használata, a mellékhelyiségek tisztán tartása.  

15. Posztereket, hirdetéseket tilos a falakra ragasztani, szegezni – a szervezők kivételével. 

16. Aki utolsónak távozik egy helyiségből, annak kötelessége a villanyt leoltani. 

17. Mobiltelefont nem szabad használni az áhítatok, istentiszteleti alkalmak idején.  

18. Mindenkinek felelőssége vigyázni a tulajdonában levő tárgyakra. A tábor vezetői nem felelnek 

az elveszett tárgyakért. Mindenkinek személyes kötelessége ellenőrizni csomagját a táborból 

való hazaindulás előtt. 

19. A tábori rend megsértése magával vonja a táborból való hazaküldést. A táborozás költségeit 

nem fizetjük vissza. A fegyelmi okok miatt hazatérő személy saját felelőssége, hogy 

hazajusson. Ezzel egyidőben a tábor értesíti a szülőket is ezen intézkedés felől. 

20. A szervezők fenntartják a jogot további szabályok felállítására szükség esetén. 

 

Ui.: Hozz magaddal Bibliát, jegyzetfüzetet, barátságos lelkületet és jó hozzáállást!  


