3 SZÜLŐI ALÁÍRÁS KELL ERRE AZ ÍVRE
A 2015 Központi Jubileumi Tábor Szabályai
1. A tíz cserkésztörvény az alapszabályunk. Azok megtartása mindenkire kötelező.
2. A cserkész a fogadalomtétel alkalmával önként vállalja, hogy a cserkésztörvények szellemében és a cserkészet szabályai
szerint él.
3. A magyar beszéd kötelező. Igyekezzünk a durva, trágár beszédet kerülni és kerültetni!
4. A cserkészegyenruha általában minden megmozduláson előírt. Kivételre a napostiszt vagy az altpk. ad megfelelő
utasítást. Egyenruhával csak szabályos cserkészsapkát viselünk.
5. Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a napostisztnek, vagy az altpk.-nak.
6. Cserkésztáborban 18 éven aluliaknak TILOS a dohányzás. 18 éven felüliek szabadidejükben az erre kijelölt, elkülönített
helyen dohányozhatnak.
7. Cserkésztábor résztvevői számára a táborozás időtartama alatt szeszes ital vagy kábítószer fogyasztása SZIGORÚAN
TILOS és szülői költségen a rögtöni hazaküldést is jelenthet!
8. Az altábort a résztvevők csak a napostiszt vagy az altpk. engedélyével hagyhatják el. Ez vonatkozik a vezetőkre is, és
különösen vonatkozik az éjszakákra.
9. Fiúk és lányok külön sátorban alszanak. Fiúknak leánysátorban és leányoknak fiúsátorban semmi keresnivalójuk
nincsen.
10. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok megtartásával szabad.
11. Élő fát kivágni csak a parkigazgató vagy az altpk. engedélyével lehet. Élő fába kést, baltát hajigálni, szöget verni, a
kérget lehántani tilos.
12. A felszerelés közös tulajdonunk. Szándékos rongálás esetén az altpk. kártérítést kérhet.
Szabálysértés esetén az altpk. rendre utasítja, súlyos esetben a táborból kizárhatja a szabályszegőt, ideiglenesen
megvonhatja a vezetői beosztást vagy a vezetői minősítést. A jubileumi tábori szabályokat elolvastam, megértettem
és megtartom (azaz kiskorú gyermekemmel megbeszéltem). A szabálysértés következményeivel tisztában vagyok.
Dátum
Név nyomtatott betűkkel, csapatszám
Aláírás (szülői, ha kiskorú)
........................................................................................................................................................................................................................

A) Értem, hogy én/gyermekem hivatalos tábori fényképeken, filmben szerepelhet, esetleges újságcikkekben, sajtójelentésekben
(kiskorúaknak csak a keresztnév használatával) interjú alanyként is szerepelhet.
[karikázza be az egyik változatot, “A” vagy “B”]
B) Nem szeretném, hogy én nevem/gyermekem neve szerepeljen tábori fényképeken, filmben, sajtótermékekben.
Aláírás (szülői, ha kiskorú)
........................................................................................................................................................................................................................

New York State Public Health Law requires the operator of an overnight children’s camp to maintain a completed response
form for every camper who attends camp for seven (7) or more nights. Check one box and sign below.
□ My child has had the meningococcal meningitis immunization (Menomune™) within the past 10 years.
□ I have read, or have had explained to me, the information regarding meningococcal meningitis disease. I understand the
risks of not receiving the vaccine. I have decided that my child (I) will not obtain immunization against meningococcal
meningitis disease.

Signed (Parent / Guardian if camper is a minor)

Camper’s name (printed)

Date of Birth

