Táborrend 2019!

!

Azért jelentkeztem a ChrisTeens táborba, hogy alkalmat adjak Istennek és a
tábori közösségnek arra, hogy formáljanak. A héten számomra ez lesz a
legfontosabb, ezért az alábbiakat elfogadom és azokhoz tartom magam.!

!

2019. 06. 30 - 07. 06—ig a ChrisTeens Táborban veszek részt, így a meghirdetett táborprogram
szerint építem fel a napirendemet. Minden kötelező programon pontosan megjelenek és aktívan
részt veszek, éjfélkor pedig lefekszem és onnantól kezdve csendben is vagyok.!
!
A vezetők (csoportvezetők, a tábor vezetői és azok segítői) azért vannak, hogy felém
szolgáljanak és segítsenek engem abban, hogy Isten formálni tudjon. Ezért én is odaszánom
magam az engedelmességre, mert ez számomra hasznos, és a Biblia is ezt tanítja.!
!
Viselkedésemben és beszédemben igyekszem a Biblia tanítása szerint élni, többek
között odafigyelek a beszédemre és tisztelettel fordulok másokhoz is. Elfogadom, hogy erre a
hétre többféle gyülekezetből, felekezetből érkeznek a táborozók, munkatársak, ezt tiszteletben
tartom és hozzájuk is testvéreimként viszonyulok.!
!
Viselkedésemben az ellenkező neműekkel kapcsolatban kerülök minden olyan
szituációt, amely félreértésre adhat okot, és emiatt számonkérnének.!
!
Öltözködésemben visszafogott leszek a tábor ideje alatt, valamennyi program során, így
nem fogom kellemetlen helyzetbe hozni ellenkező nemű társaimat, vezetőimet. Ezért lányként
nem viselek combközépnél rövidebb sortot/szoknyát, mély dekoltázsú-, vagy haspólót, spagetti
pántos és áttetsző felsőt. Fiúként pedig nem sétálok félmeztelenül, ill. alsónadrágom nem fog
kilátszani. Különös tekintettel ellenőrzöm felvett ruháimat, hogy azok megfelelőek-e
sporttevékenység, ill. fakultációk ideje alatt (pl. tánc, sport) a különböző mozgásformák miatt (pl.
dekoltázs, has).!
!
A tábori alkalmak alatt videófelvételt nem készítek, ez a médiás csapat feladatköre.
Mivel tábori résztvevő vagyok, esetlegesen felbukkanhatok kép-, és/vagy hangfelvételeken,
melyekből a későbbiekben promó vagy médiás anyag készülhet, melyet publikálhatnak. Ezt
tudomásul veszem, és nem élek követeléssel a ChrisTeens munkatársai felé.!
!
A tábor ideje alatt nem dohányozom, nem fogyasztok sem drogokat, sem alkoholt.
Másokat is lebeszélek erről, és vezetőmnek jelzem, amennyiben ilyet észlelek. A tábor területét a
hét során NEM HAGYOM EL! Amennyiben ezt megteszem, a szervezők nem tudnak felelősséget
vállalni értem, így szüleimet értesítik és hazaküldenek. (Kivételt képez, ha felnőtt kiséretében
történik külsős szervezett program). Tudomásul veszem, hogy az általam okozott anyagi kárt meg
kell térítenem.!
!
Tisztában vagyok a lehetséges kockázatokkal, önként és Istenben bízva döntöttem úgy,
hogy részt veszek a ChrisTeens táborban. Felmentem a szervezőket mindenféle jogi felelősség
alól azzal kapcsolatosan, ami az utam és ottlétem során történhet. Például az alábbiak közül
valamelyik: betegség, testi sérülés, vagyoni kár, mentális vagy fizikai egészségkárosodás.!

!

!
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentieket nem tartom be, a vezetőim rendre
utasítanak, súlyos esetben hazaküldenek, melynek költsége a családomat terheli és tábordíjvisszaigénylésre lehetőségem nincs.!

!
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! dátum!

!
!
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_____________________________
résztvevő fiatal neve (olvashatóan)

!
!

_______________________________
!
aláírása!

Hozzájárulok, hogy kiskorú (18 éven aluli) gyermekem részt vegyen a ChrisTeens Tinitáborban
2019-ben a fenti táborrend tudomásul vételével.!
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______________________
szülő neve (olvashatóan)

_______________________
!!
aláírása
!

_______________________!
szülő telefonszáma

Ezt a dokumentumot minden résztvevő (tini, munkatárs) aláírva hozza magával a táborba!

!

