
BIKA tábor  

TÁBORI SZABÁLYZAT 

1. A tábor célja, szellemisége 

A Bibliai Kalandtábor (BIKA) céljai: 
● A Biblia legfontosabb üzenetének, az evangéliumnak a továbbadása, az 

élménypedagógiára alapozva, egy-egy történelmi kor, bibliai történet, különböző 
országok, helyszínek megismerése, történések átélése által 

● Természet közeli életmód elsajátítása a bivakolás, tábortűz gyújtás,  tájékozódás, és a 
környezettudatos életvitel megismerésével, módszereivel 

● Az önállóság és felelősségvállalás, valamint a közösségi együttműködés fontosságára és 
értékeire való nevelés 

A tábori szabályok, a táborban történő események, és a tábor szervezési alapelveinek 
kialakítása a fentebb felsorolt célok és értékek mentén történt, és ezek szellemiségét tükrözi. 

2. A BIKA tábor általános szabályai 

○ A tábor, az aktuális táborra vonatkozó tájékoztatóban megjelölt találkozó helyen és időben 
kezdődik, és az abban zárásként meghatározott helyen és időpontban ér véget. Ezen 
időszak alatt a tábori szabályzat betartása minden résztvevő számára kötelező! 

○ A tábor elején kihirdetett, a tábor területét meghatározó határokat átlépni, a tábor 
területét elhagyni, csak a tábori program keretében, a program szervezőinek kíséretében, 
más esetben kizárólag táborvezetői engedéllyel szabad! 

○ A BIKA tábor alapfilozófiája a természet megismerése és tisztelete, így minden táborozó 
felé elvárás a természet, és az abban található élőlények épségének, egészségének 
megóvása. Kötelesek mindent megtenni azért, hogy az állatok és növények természetes 
életmenetét csak indokolt esetben zavarják. 

○ A táborban meghatározott időpontokban szervezett programokon történő részvétel 
mindenki számára kötelező! Kivételt képezhet ez alól betegség, sérülés, vagy indokolt 
esetben kért táborvezetői engedély. 

○ A táborban kihirdetett és kommunikált időpontok (pl. étkezések időpontjai, takarodó stb) 
betartása mindenki számára kötelező. 

○ A táborban a résztvevők „családokba” szervezve élnek. A családok élén egy-egy idősebb, 
felelősségteljes fiatal, mint „szülő” áll, néhány „családsegítővel”. A tábor ideje alatt a 
résztvevők nekik engedelmességgel tartoznak. Bármely ezzel kapcsolatban felmerülő 
probléma esetén a táborvezetőhöz fordulhatnak panaszukkal. 

○ A táborozók egymáshoz, szervezőkhöz, a családhoz rendelt segítőkhöz való viszonyának a 
kölcsönös tiszteletre, udvariasságra, szeretetre kell épülnie. Egymás sértegetése, trágár 
beszéd, viszálykeltés nem megengedett! 

○ Közös használatú szerszámokat, eszközöket egy központi raktárban tároljuk. A központi 
raktárból csak a segítő munkatársak, szervezők hozhatnak el szerszámokat, a raktárba 
táborozóknak a belépés tilos! 

○ Testi épséget veszélyeztető eszközök használata csak szervezői felügyelettel történhet. 
○ Minden résztvevő felelős a táborhely rendjéért, tisztaságáért, a tábori felszerelés és a 

rábízott eszközök épségéért, rendeltetésszerű használatáért. A felszerelés vagy eszköz 
meghibásodását, illetve az ezekben keletkezett károkat a tábor vezetősége felé minden 
résztvevő köteles haladéktalanul jelenteni! 

○ Szándékos, vagy súlyos gondatlanságból elkövetett károkozást, a károkozó szülője, 
törvényes képviselője köteles a tábor számára a helyreállítás költségén megtéríteni! 



○ A táborozók felelősek saját felszerelésük, ruházatuk, és személyes tárgyaik rendben 
tartásáért, el- és összepakolásáért. A saját felszerelésben gondatlanságból bekövetkezett 
károkért, illetve a személyes tulajdonú tárgyak elvesztéséért a szervezőket semmilyen 
felelősség nem terheli. 

○ A tábori konyhában csak az oda beosztott személyek tartózkodhatnak! Táborozó számára 
oda belépni, csak akkor szabad, ha konyhai munkára van beosztva és a napos feladatait 
látja el ott. 

○ A konyhához tartozó raktárba belépni szigorúan tilos! 
○ A táborozók a tábori élelmiszer és vízkészletet kötelesek, a valós szükségleteik mértékének 

megfelelően fogyasztani és felhasználni! Az élelmiszerrel és ivóvízzel játszani, azt pazarolni 
szigorúan tilos! 

○ Étkezés után mindenki köteles elmosogatni és elpakolni saját evőeszközeit, tányérját, 
bögréjét. A mosogatás három fázisban, lavórokban történik, az ÁNTSZ vonatkozó előírásai 
szerint. 

○ Szemetet, a tábor területén kialakított szelektív hulladékgyűjtőben lehet elhelyezni, a 
hulladék típusának megfelelő gyűjtőben. 

○ A táborban nemenként elkülönített WC, illetve tisztálkodáshoz fóliából és raklapokból 
kialakított tisztálkodó egység kerül kialakításra. Ezek tisztán tartása, rendeltetésszerű 
használata mindenki számára kötelező. Szigorúan tilos az ellenkező neműek számára 
kialakított egységekbe történő belépés! 

○ A táborban „orvosi” szerepkörben legalább 1 szervező tartózkodik, akihez a résztvevők 
bármilyen egészségügyi panasszal fordulhatnak. A tábor előtt gyermek szakorvos 
segítségével elsősegély készletet állítunk össze. Az ebben lévő gyógyászati készítmények, 
gyógyszerek alkalmazásáról a „tábori orvos” dönt. Vényköteles készítmények kizárólag 
orvosi diplomával rendelkező személy javaslatára adhatók ki. A „tábori orvos” nem 
feltétlenül orvos végzettségű személy, ezért felelősségi köre súlyosabb, életveszélyes 
helyzetben kizárólag a mentésre hivatott szervek értesítésére terjed ki. 

○ A táborba tilos alkoholtartalmú italokat, tudatmódosító szereket hozni, valamint ezeket a 
tábor ideje alatt akár a tábor területén vagy azon kívül fogyasztani! 

3. Záró rendelkezések 

○ A tábor szervezői kijelentik, hogy nem vállalnak felelősséget a fenti szabályok be nem 
tartásából eredő bármilyen személyi sérülésekért illetve dologi károkért. 

○ A táborban előforduló konfliktusok kezelése a tábor szellemiségét meghatározó keresztyén 
értékek mentén történik. Amennyiben a táborozók egymás közötti konfliktusaikat nem 
tudják magunk között megoldani, a családjukban velük lévő szülőik segítségét kérhetik. 
Segítők és táborozók közötti konfliktus megoldására a szervező csapat, szükség esetén a 
táborvezető nyújt segítséget. 

○ Jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegése – súlyától függően – a táborozókkal 
szemben felelősségre vonást eredményezhet. Ennek következményeként a táborozó a 
táborból hazaküldhető, melyről a táborvezető hoz döntést. Hazaküldés esetén a 
hazajutásról, saját költsége terhére, a szülő köteles gondoskodni. Az a táborozó, aki a 
szabályzatot szándékosan, jelentős mértékben megszegi, több évre vagy véglegesen is 
kizárható a táborból. 

○ A jelentkezők törvényes képviselői a jelentkezési űrlap elküldésével kijelentik, hogy jelen 
dokumentumot elolvasták, megértették, és a benne részletezett szabályokat elfogadják. 

 


