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4.sz Bátori József cserkészcsapat ,Washington D.C. 

 TÁBOROZÁSI SZABÁLYAI 
 

1. A tíz cserkésztörvény az alapszabályunk. Azok megtartása mindenkire kötelező, aki a cserkészfogadalmat 

letette vagy részt vesz cserkész megmozdulásokon.  
 

2. A cserkész a fogadalomtétel alkalmával önként vállalja, hogy a cserkésztörvények szellemében és a 

cserkészet szabályai szerint él.  
 

3. A cserkészfegyelem tényezői: az önfegyelem, a szeretet, az engedelmesség, a rend és a cserkészies 

magatartás. 
 

4. A magyar beszéd kötelező. Igyekezzünk a durva, trágár beszédet kerülni és kerültetni! 
 

5. A cserkészegyenruha általában minden megmozduláson előírt. Kivételre a napostiszt vagy a tpk. ad 

megfelelő utasítást. Egyenruhával csak szabályos cserkészsapkát viselünk. A trikón a 

cserkésznyakkendő viselése ajánlatos. 
 

6. Betegséget, sérülést, balesetet, rosszullétet azonnal jelenteni kell a napostisztnek, vagy a tábor 

egészségügyi személyzetének, vagy a tpk.-nak!  
 

7. Cserkésztáborban 18 éven aluliaknak TILOS a dohányzás. 18 éven felüliek szabad idejükben az erre 

kijelölt, elkülönített helyen dohányozhatnak. 
 

8. Cserkésztábor résztvevői számára a táborozás időtartama alatt szeszes ital vagy kábítószer fogyasztása 

SZIGORÚAN TILOS! 
 

9. A tábort a résztvevők csak a napostiszt vagy a tpk. engedélyével hagyhatják el. Ez vonatkozik a vezetőkre 

is, és különösen vonatkozik az éjszakákra. 
 

10. Fiúk és lányok külön sátorban alszanak. Fiúknak leánysátorban és leányoknak fiúsátorban semmi      

keresnivalójuk nincsen.  
 

11.  Gyerekeket alvás alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.  
  
12.  Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken és a tűzvédelmi szabályok megtartásával szabad. 
 

13.  Élő fát kivágni csak a parkigazgató vagy a tpk. engedélyével lehet. Élő fába kést, baltát hajigálni, szöget 

verni, a kérget lehántani tilos! 
 

14.  A felszerelés közös tulajdonunk, amire vigyázni kell. Szándékos rongálás esetén a tpk. kártérítést kérhet.  
 

15.  Mindenki vigyázzon a rendre és a tisztaságra, legyen az kint a szabadban vagy bent egy épületben! 
 

Bármilyen szabálysértést, veszélyhelyzetet azonnal jelenteni kell a napostisztnek, a tpk.-nak vagy más 

elöljárónak. 
 

Szabálysértés esetén a tpk. rendre utasítja, súlyos esetben a táborból kizárhatja a szabályszegőt, ideiglenesen 

megvonhatja a vezetői beosztást vagy a vezetői minősítést.  
 

A tábori szabályokat elolvastam, megértettem és megtartom. A szabálysértés következményeivel tisztában 

vagyok. 

 

 

               

Dátum   Név nyomtatott betűkkel, csapatszám   Aláírás (szülői, ha kiskorú)

  


