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Regulamentul 
taberei 

Câteva zile vom locui împreună și vom forma o colectivitate. Ca să ne simţim 

cu toţii bine şi respectaţi, trebuie să ne supunem unor reguli de comportament. 

Nu sunt multe, le poţi citi aici, dar cine vine în taberele Noua Speranţă trebuie 

să consimtă la respectarea necondiţionată a acestui regulament. 

 
Suntem la munte! Pentru ca tabăra să își poată îndeplini scopul 
trebuie să respectăm câteva principii de bază: 

 În perioadele de timp liber din program, orice intenție de 
deplasare în afara taberei (cu excepția celor la izvorul de apă sau 
pentru întreținerea igienei corporale trebuie să fie adusă la 
cunoștința conducătorului taberei sau a unuia dintre asistenți. 

 Participanții au obligația să anunțe imediat conducătorului taberei 
sau unuia dintre asistenţii săi orice problemă gravă ivită. 

 Cu  excepția cazurilor de forță majoră (boală) prezența la activită-
țile care implică participarea celor din tabără este obligatorie. 

 În timpul deplasărilor pe trasee montane grupurile vor fi conduse 
de ghizi; indicaţiile lor trebuie urmate  întocmai, în toate 
privinţele. 

 
Respect reciproc! Buna-cuviință trebuie să caracterizeze relațiile 
dintre toți cei prezenți în tabără, participanți și voluntari: 

 Nu sunt permise: folosirea glumelor murdare sau aluziilor cu 
conotaţie sexuală, atitudini sau cuvinte batjocoritoare la adresa 
voluntarilor sau a celorlalţi participanţi, înjuratul, fumatul, 
consumul băuturilor alcoolice, consumul drogurilor.  

 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. 
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 Nu se admit acţiuni sau remarci care să jignească un participant, 
indiferent de confesiunea religioasă din care face parte.  

 Nu se admite subminarea unităţii taberei prin înfiinţarea unor grupuri 
separatiste în acţiuni şi program. 

 
O tabără curată! Și tu vrei să petreci zilele de tabără într-un mediu 
curat și ordonat. De aceea: 

 Participanţii vor contribui la muncile colective (cum ar fi adunatul 
lemnelor pentru focul de tabără, curăţenia în tabără) şi, în echipe 
mici, vor face pe rând de  serviciu la muncile gospodăreşti. 

 Este obligaţia participanţilor să menţină în stare perfectă tot 
echipamentul taberei, anunţând imediat conducătorului taberei 
orice defect sau disfuncţionalitate ivită. 

 Trebuie respectate cu stricteţe regulile de igienă individuală şi a 
veselei pentru uz personal primită la începutul taberei, precum şi 
regulile de igienă colectivă.  

 Trebuie protejat şi conservat mediul înconjurător şi păstrată 
curăţenia în tabără, în afara acesteia şi pe traseele de drumeţie.  

 
 
 

E bine de știut... 
 În tabăra de pe Valea Streiului nu există posibilitatea încărcării 

telefoanelor și nici semnal de telefonie mobilă. În anumite zone 
ale traseelor de drumeție există semnal de telefonie mobilă. 

 În tabără există veselă și tacâmuri. La începutul fiecărei tabere 
acestea sunt igienizate și distribuite participanților. În timpul 
taberei fiecare participant se va îngriji de igiena veselei personale, 
folosind materiale puse la dispoziție de organizatori. Dacă dorești, 
poți să îți aduci vesela personală de acasă. Vei avea nevoie de 
castron, farfurie, cană, lingură, furculiță și o mică tavă.   

 Pune-ți bagajul în geantă de voiaj sau rucsac. NU în valiză sau 
troller! Acestea ocupă loc mult în corturi. Și în plus, le pot rupe sau 
găuri! 

  


