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TABĂRA TRĂIEȘTE ALTFEL 2022
REGULAMENT

        Ca organizatori, dorim ca în această tabără să fie respectate cele mai înalte standarde de 
etică şi morală creştină şi în acelaşi timp noi ne obligăm să oferim participanţilor un maximum de 
securitate din punct de vedere fizic şi spiritual. În acest sens, toţi participanţii acestei tabere 
organizată de noi, trebuie să consimtă la respectarea acestui regulament.
        Timp de câteva zile vom locui împreună, vom forma o colectivitate, o mică Biserică sau, dacă 
vreţi, o mică familie. Şi ca să ne simţim cu toţii bine, respectaţi şi preţuiţi, trebuie să ne supunem 
unor reguli de comportament şi conduită. Cine vine în acestă tabăra, trebuie să trăiască diferit şi 
să consimtă la respectarea acestui regulament:
1. Participanţii trebuie să respecte personalul organizator ce deserveşte tabăra, cât şi pe ceilalţi 
participanţi; acest respect trebuie manifestat în modul de comportare şi în vorbire. Pentru buna 
desfăşurare a taberei nu vom ezita excluderea celor care încalcă regulamentul taberei,
subminând autoritatea organizatorilor.
2. Nu sunt permise: fumatul, folosirea drogurile şi substanţelor stupefiante, folosirea băuturilor 
alcoolice, înjuratul, folosirea glumelor murdare sau batjocorirea celorlalţi participanţi, folosirea 
cuvintelor murdare (prost, fraier etc), jigniri, ofense, bătăi: indiferent de motiv. Pentru aceste 
lucruri cel în cauză este EXCLUS din tabără.
3. Este obligaţia participanţilor să menţină în stare perfectă tot echipamentul taberei (corturi, 
veselă, clădiri, materiale sportive, materiale pentru studiu şi joc, cărţile de cântări, instrumentele 
muzicale), anunţând imediat personalului taberei de orice stricăciune sau disfuncţionalitate ivită.
4. Trebuie respectate cu stricteţe regulile de igienă individuală (spălatul pe dinţi, igiena
personală etc) şi colectivă (întreţinerea veselei, folosirea cabinelor de toaletă, depozitarea 
gunoaielor în locurii amenajate, păstrarea curăţeniei în tabără)
5. Toţi participanţii sunt obligaţi să ia parte la toate activitățile organizate în cadrul taberei!
6. Nu se acceptă părăsirea locaţiei pe parcursul taberei, decât cu aprobarea organizatorilor!
7. Amplasarea corturilor se face pe secţiuni: fete/băieţi/familişti.
8.În ultima zi, toţi participanţii vor lua parte la curăţarea locului unde s-a desfăşurat tabăra.
9. DECENȚA este cuvântul cheie; vă rugăm veniţi îmbrăcaţi decent! Imbrăcămintea strâmtă, 
sumară (talie joasă, burice goale, decolteuri generoase, pantaloni foarte scurţi, haine
transparente) şi extravaganţa nu îşi au locul in această tabără!
10. Autoturismele vor fi parcate doar în secţiunea destinată lor!
11. Purtarea ecusonului de participare e obligatorie pe toată perioada taberei. Persoanele găsite 
fără ecuson vor fi sancţionate sau nevoite sa părăsească tabăra daca nu vor face dovada ca 
sunt înscrişi la registratură! Pierderea ecusonului atrage după sine achitarea unei taxe de 10 
RON.
12. Programul taberei trebuie respectat cu stricteţe: orele de linişte (00:00 – 08:30) sunt
obligatorii!
13. Exprimarea afecţiunii între tinerii necăsătoriţi este interzisă! Trebuie respectate cele mai 
înalte standarde de transparenţă, corectitudine şi morală creştină în relaţiile dintre doi
participanţi de sex opus, chiar dacă în perioada anterioară taberei între ei au existat relaţii de 
prietenie.
14. Pentru persoanele care vor veni însoțiți de copii își asumă responsabilitatea pentru
eventualele accidente. De asemenea menționăm că în cadrul taberei nu vor fi activități destinate 
exclusiv copiilor. Prin urmare, vă rugăm să vă asumați responsabilitatea deplină pe parcursul 
taberei pentru însoțitorii dumeavoastră.
15. Nerespectarea regulilor şi îndrumărilor organizatorilor, urmată de un eventual accident, nu va 
atrage responsabilitatea organizatorilor.

Sunt de acord cu regulile și programul taberei, şi mă angajez să le respect!                            
                      
                      
            Nume:                                                                          Semnătura: 


