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A tábor célja és tartalma
Az I. Dobroda Népzenei Tábor a népzene tanulói, érdeklődői részére indul. A táborban intenzív
népzenetanulás mellett lehetőséget kapnak azok is a részvételre, akik csupán érdeklődnek,
ismerkednek a népzene iránt, és szemlélői, hallgatói szeretnének lenni az eseményeknek.
A tábor szolgáltatása
A tábor ideje alatt a megfelelő alapképzettséggel rendelkezők népzenei oktatást kapnak napi 6-8
óra időtartamban. Ezen kívül időjárástól függően a tábor szervezése egyéb szabadidős
tevékenységre is lehetőséget ad, illetve szervez.
Az igénybe vehető szálláshelyek a keret betöltéséig faházas elhelyezés 6 ágyas szobákban, illetve
sátorhelyek. A tisztálkodási lehetőség közös férfi és női zuhanyzókban megoldott.
A tábor szervezése napi 3 étkezést biztosít, amelyek igénybevétele nem kötelező, de a kért
étkezéseket a jelentkezés során kell egyeztetni.
Kik vehetnek részt a táborban?
A táborban minden természetes személyt szívesen látunk, aki képes önállóan cselekedni. Népzenei
képzést csak a megfelelő alapképzettség birtokában lehet igénybe venni. 12 éves kor alatt, illetve
cselekvőképtelen személy esetén csak szülői, hozzátartozói felügyelet mellett lehet részt venni a
táborban.
A tábor vezetése fenntartja a jogot és felelősséget a jelentkezők részvételi lehetőségének egyedi
elbírálására.
Milyen viselkedési normákat kell betartani a táborban?
Az elvárt viselkedési normák a társadalmilag elfogadott írott és íratlan szabályokhoz igazodnak. A
tábor vezetése arra törekszik, hogy mindenki tartalmas időt töltsön el a táborban, egyben törekszik
arra, hogy biztosítsa mindenkinek a pihenést és nyugalmat.
A tábor idejére és területére vonatkozó tilalmak:
A tábor területén a magán-jellegű sütés, főzés, mosogatás tilos, a tűzgyújtást, illetve nyílt lángú
közös sütést a tábor üzemeltetőjével előre egyeztetni kell.
A tábor területe közintézménynek minősül, ezért a dohányzás szigorúan tilos! (Ide értjük az e-, az
i-, és minden egyéb betűjellel kezdődő dohánytermék és liquid termékek fogyasztását is!)
Dohányzás kizárólag a tábor bejárati kapuján kívül legalább 5 méterre engedélyezett! Ezt a tilalmat
törvény írja elő, a megszegőkkel szemben azonnali kizárást kell érvényesítenünk.

Tilos a szeszesital olyan mértékű fogyasztása, amely a cselekvőképességet jelentősen befolyásolja,
a tábor életét akadályozza, felforgatja, illetve megbotránkozást okoz a tábor lakói körében!
Szigorúan tilos kábítószerek behozatala, fogyasztása, és szigorúan tilos bármely törvénybe ütköző
cselekmény végrehajtása! A szabályt megszegőkkel szemben a kizáráson kívül rendőrségi
feljelentést tesz a tábor vezetése.
A tábor vezetése fenntartja a jogot, hogy a szabályszegéseket egyedileg mérlegelje és bírálja el. A
törvényt megsértőkkel szemben nincs mérlegelési joga a táborvezetésnek.
Milyen szabályok vonatkoznak a 18 éven aluliakra?
A 18 éven aluliakra a fentieken kívül szigorú dohányzási és szeszesital-fogyasztási tilalom
vonatkozik.
A szabályszegőket a táborvezetés azonnali hatállyal kizárja.
12 éven aluliak csak felnőtt, vagy kísérő mellett tartózkodhatnak a táborban.

Jelen szabályzat módosítási jogát fenntartjuk, változtatás esetén a jelentkezőket emailben
értesítjük.

Fenti szabályokat betartva kívánunk minden kedves érdeklődőnknek szép és eredményes időtöltést
a táborunkban!
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