Téli Csillagásztábor házirendje – Pénzesgyőr, Bakony
MCSE – 2014. február 27. – március 2.
A házirend minden jogszabálynak megfelel, azoknak nem mond ellent. A házirend elősegíti táborunk
feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező minden résztvevő számára.
1. A tábor rendezvényein (előadások, műhelymunkák és észlelés) minden táborozónak részt kell
vennie, kivételek ez alól a fakultatívan szervezett programok.
2. A tábori programok az időjárás függvényében változhatnak.
3. Az oktatóközpont területét engedély nélkül elhagyni tilos. A falusi presszóba és boltba
közösen, engedéllyel lehet lemenni előre megbeszélt időpontban.
4. A táborban és a tábori rendezvényeken tilos a dohányzás, alkohol tartalmú ital fogyasztása és
kábítószer birtoklása és/vagy fogyasztása.
5. A táborozó köteles környezetét rendben tartani. Ne szemetelj! Használd a szelektív
hulladékgyűjtőket! Ne hozz magaddal háziállatot! A tábor végeztével az oktatóépületet
közösen kell kitakarítanunk!
6. Mobiltelefont hozz magaddal (+töltő), ezt azonban csak az emeleten használd, ne hozd ki
onnan! Számítógépedet (laptop, tablet stb.) lehetőleg hagyd otthon!
7. A táborozó feladata, hogy vigyázzon a tábor felszerelésére, berendezéseire, a távcsövekre,
azokat előírásszerűen kezelje és a szándékosan elkövetett károkat megtérítse.
8. A táborozó óvja saját és társai testi épségét, egészségét.
9. A táborban napi háromszori étkezés biztosított (reggeli, ebéd, vacsora). Az étkezéseken
közösen kell részt venni, amennyiben a táborvezető ezt másként nem rendeli el. Az étkezési
időpontokat a tábori programok függvényében a táborvezető határozza meg.
10. Mindenki maga felel a saját tulajdonáért, holmijáért. A tábor nem vállal felelősséget ezekért,
kártérítést a szervezőnek nem áll módjában fizetni, ezért mindenki gondoskodjon saját
értéktárgyainak biztonságáról.
11. Éjszakai észlelésnél a közvetlen, nyílt fény használata tilos. Ha elkerülhetetlen, előre szólj,
hogy fény várható. Kerüld az öncélú zseblámpázást! Ha van saját „zöld lézered”, azt hagyd
otthon, nem lesz rá szükséged. Az észlelőlámpádat piros vagy fekete szigetelőszalaggal
tompítsd le!
12. A távcső nagy értékű műszer! Vigyázz a táborban lévő csillagászati műszerekre. Ha távcsövet
kezelsz, minden kiegészítőjét hiánytalanul tedd vissza a dobozába, vagy add oda a
csoportvezetőnek vagy tulajdonosnak! Minden távcsőbe belenézhetsz, ha előtte kikéred a
tulajdonosa engedélyét.
13. A külsős, saját észlelési programmal dolgozó amatőrök tartsák tiszteletben a tábor vezetett
résztvevőit. Az előadások, műhelymunkák és éjszakai észlelés során ne vonják el a többi
táborozó figyelmét! Az étkezési időpontokat tartsák be.
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