TÁBORREND
Csalit–NNI
1. Isten iránti engedelmesség
Isten és az ő dolgai iránti szeretetemet és tiszteletemet kifejezem.
A reggeli és az esti áhítaton részt veszek.
Megtisztelem Istent és másokat azzal, hogy az áhítat és foglalkozás alat nem mobilozok, és
nem hagyom el ilyen indokkal a közösséget, (hanem a többi 20 órába zsúfolom bele a
hívásaimat).
A saját korcsoportom Csalit foglalkozásán minden alkalommal aktívan részt veszek.
2. Egymás iránti tisztelet
Elfogadom a másikat és mindenki iránt jóindulatú vagyok a táborban.
Alkalmazkodom másokhoz, velük türelmes vagyok.
Helytelen viselkedés esetén abban nem veszek részt. Sőt, mások helytelen viselkedése látán
segítő szándékkal, bátran szólok nekik, mert tábortársaim iránt felelősséget érzek.
Ha valaki testi vagy egyéb veszélyben van (baleset vagy helytelen viselkedése miat), annak
a segítségére sietek, illetve szólok a táborvezetőknek.
Szépen és építően beszélek.
Tábortársaimat elismerem, megdicsérem, nekik gratulálok győzelem esetén.
Mindenkihez udvarias, önzetlen, előzékeny vagyok.
Minden felnőtet tiszteletben részesítek.
A táborvezetők személyét elfogadom, munkájukat segítem, ezzel is hozzájárulok, hogy egy
jó táborunk legyen.
A párkapcsolatot a tábor idejére alárendelem a keresztyén közösségnek.
Igyekszem másokkal ismerkedni, barátkozni, időt tölteni azokkal, akikkel ritkábban találkozom. (Nem zárkózom be a saját gyülekezeti csoportomba, különösen nem kirekesztő
módon.)
Az embereket előtérbe helyezem az elektromos készülékeimmel szemben. Mivel egészségemhez és fejlődésemhez Isten közösségbe helyezet el, igyekszem a tábor alat közösségben
lenni, és a „kütyükkel” való kapcsolatomat minimalizálom.
A korcsoportoknak kötelességük tiszteletben tartani egymás szabadidős programjait.
3. Önmagam iránti szeretet és tisztelet
Önmagamat nem fosztom meg semmi új lehetőségtől: új barátok, új tevékenység és új
ismeretek.
Mindent megteszek, hogy jól érezzem magam, nem engedem, hogy egykönnyen elrontsák a
kedvemet.

4. A környezetem iránti tisztelet
A természetet és az emberi munkát nagyra becsülöm és óvom, azt koromnak megfelelő felelősséggel kezelem.
A tisztaságra vigyázok.
Mások tulajdonát (sport- és játékeszközöket) udvariasan elkérem, és azokra nagyon
vigyázok.
Használat után azokat én magam adom át a tulajdonosának. Azokat a tudta nélkül tovább
nem adom.
5. Személyes tisztaság
A személyes tisztaságot komolyan veszem, a tisztálkodásra tábortársaimat is fgyelmeztetem.
A magam és mások egészségére tekintetel vagyok.
Kezet mosok WC használat előt és után; evés előt és után.
6. Problémamegoldás
Ha valamilyen problémám van, vagy arról tudomást szerzek, azt a táborvezető felé azonnal
jelzem, és segítséget kérek.
Betegség esetén azonnal szólok egy felnőtnek, és segítséget kérek.
Nézeteltérés esetén, ahhoz amit nem tudok elrendezni, külső segítséget kérek, hogy sem a
saját, sem
mások jókedvét és pihenését ne rontsam el!
Baleset, rongálódás: ha valamilyen sérülést vagy kárt okoztam másoknak, azt magamra
vállalom becsületel, jelzem a táborvezetőnek és kikérem a tanácsát, hogyan hozhatom
helyre a kárt. A felelősséget és a következményeket vállalom: bocsánatot kérek, megjavítom,
visszaadom az elvet tárgyat, helyrehozom az lerontot kapcsolatot.

A T Á B O R I T Í Z PAR A N C S O L AT
Ne szemetelj!
Ne verekedj! Ne légy agresszív, önző másokkal szemben!
Ne beszélj csúnyán! Kerüld a trágár, kétértelmű szavakat és vicceket! Ne káromkodj!
Ne nyúlj más holmijához, és ne tartózkodj más szobájában engedély nélkül!
Ne tégy kárt más tulajdonában!
Áhítat és foglalkozás alat kapcsold ki a mobiltelefonodat!
Ne tégy romboló megjegyzéseket semmire és senkire!

A dohányzás és szeszes ital fogyasztása tilos!
Ne hagyd el a tábort felnőt kísérete és a táborvezető tudta nélkül!

A tábor célja: aktív pihenés, kikapcsolódás, Istenismeret elmélyítése,
játék, barátkozás, közösségépítés.
A tábor lelkülete: keresztyéni, szeretve szolgáló lelkület; elfogadás, alkalmazkodás,
egymás iránti jóindulat és tisztelet, Isten iránti tisztelet és neki való engedelmesség.

