Pécsi Tudományegyetem Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat
Gólyatábori házirend és etikai kódex
A kódex célja:
1. Jelen kódex a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kari
Hallgatói Önkormányzatai által szervezett gólyatáborok etikus és céljának megfelelő
működésének biztosítása érdekében jött létre. A kódex tartalmazza mindazon etikai
normákat és magatartási szabályokat, amelyek a rendezvény biztonságos
lefolytatásához szükségesek.
2. A kódex értelmében a gólyatábor célja a Pécsi Tudományegyetemre újonnan felvételt
nyert hallgatók (továbbiakban: gólyák) bevezetése a hallgatói közösségbe, valamint
a tanulmányaik megkezdéséhez szükséges segítségnyújtás biztosítása.
3. A kódexben foglalt normák és magatartási szabályok a tábor valamennyi
résztvevőjére alkalmazandók, számukra iránymutatásként szolgálnak a rendezvény
ideje alatt.
4. A gólyatábort szervező kari Hallgatói Önkormányzatok saját gólyatáboraikra
vonatkozóan további szabályokat is meghatározhatnak, amikről a tábor kezdetén
szóban, vagy írásban tájékoztatni köteles a résztvevőket.

Általános rendelkezések:
1. A tábor résztvevői jelentkezéskor – helyszínen történő jelentkezés esetén a karszalag
átvételével – aláírásukkal tanúsítják, hogy a kódex tartalmát megismerték és annak
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A tábor résztvevői különösen:

a gólyák, a felsőbb éves, gólyákat irányító és segítő hallgatók, a kari szervezetek képviselői,
illetve a rendezvény lefolytatását segítő egyéb személyzet.

2. A rendezvényen minden résztvevő a saját felelősségére vesz részt, illetve a saját
felelősségére hagyja el azt.
3. A résztvevők kizárólag a belépéskor átvett karszalag viselésével jogosultak a tábor
területén tartózkodni. A karszalag nem átruházható. A sérült, vagy megrongálódott
karszalagot a szervezők nem kötelesek pótolni, emiatt velük szemben követelés nem
érvényesíthető.
4.

Amennyiben a résztvevők a szervezők által biztosított utazási lehetőség
igénybevételével érkeznek a tábor helyszínére, vagy hagyják el azt, kötelesek a
kódexben foglaltak megtartására az utazás alatt is.

5. A gólyatábor résztvevői kötelesek – saját és mások biztonsága érdekében –
maradéktalanul eleget tenni a szervezők kéréseinek.
6. A résztvevők kötelesek a szállást adó intézmény házirendjében foglalt tűzvédelmi,
balesetvédelmi és egészségügyi szabályokat betartani.
7. A gólyák a tábor programjain önként, saját belátásuk szerint vesznek részt, az ezek
során meghatározott feladatok végrehajtására nem kötelezhetők.
8. A résztvevők a táborban egymás jogainak, személyiségének és méltóságának
tiszteletben tartásával, valamint egymás biztonságára ügyelni kötelesek.
9. A szervezőség a beléptetés jogát fenntartja. A rendezvény területén érvényes, a
belépést biztosító karszalag és a szervezők tudomása nélkül senki sem tartózkodhat.
A résztvevők a táborba történő érkezéskor átvett karszalagot és a szervezők által
részükre biztosított személyazonosító kártyát/kitűzőt a rendezvény egész ideje alatt
kötelesek viselni. A gólyatábor területének elhagyásáról a résztvevő a szervezőket
tájékoztatni köteles.

10. A rendezvény területén a szervezők, vagy a szervezők által feljogosított egyéb
közreműködők hang- és képfelvételt készíthetnek, melyet a szervező Hallgatói
Önkormányzat

szabadon

felhasználhat.

A

résztvevők

táborba

történő

jelentkezésükkor hozzájárulnak, hogy róluk felvétel készüljön.
11. A gólyatábor egyes területei elzárt résznek minősülnek. Ezekre a területekre a
részvevők számára – az ott tartózkodásra külön engedéllyel jogosított személyek
kivételével - a belépés tilos.
12. A rendezvény területén kereskedelmi vagy reklámtevékenység csak a szervezők
írásbeli engedélyével folytatható.
13. A rendezvényen résztvevők a Gólyatábor ideje alatt kötelesek törekedni a természeti
értékek fokozott óvására, a károkozás, valamint a szemetelés elkerülésére.
14. A Gólyatábor időtartama alatt történt balesetekért a szervezők felelősséget nem
vállalnak.
15. A résztvevők bármilyen egészségügyi probléma felmerülése esetén haladéktalanul
kötelesek azt a szervezőkkel, valamint az egészségügyi szolgálat tagjaival tudatni,
illetve amennyiben szükséges, az Országos Mentőszolgálatot értesíteni.
16. A tábor területén okozott károkért a károkozó felel. Amennyiben a károkozó
személye nem megállapítható, a résztvevők egyetemlegesen felelnek.
17. A tábor területén hagyott értéktárgyakért a szervezők nem vállalnak felelősséget. A
tábor területére bevitt értéktárgyak tárolásáról, biztonságos elhelyezéséről a résztvevő
maga gondoskodik. A tábor területén parkoló járművekért, illetve az azokban hagyott
értéktárgyakért a szervezők nem vállalnak felelősséget.
18. Kábítószert, az életet vagy testi épséget veszélyeztető eszközt, vagy bármely más
tiltott tárgyat a gólyatábor területére behozni szigorúan tilos.

19. A tábor területén a dohányzás csak az arra kijelölt helyeken engedélyezett.
A szervezőkre vonatkozó rendelkezések:
1. A szervezők különös figyelmet fordítanak a táborban részt vevő gólyák egészsége,
lelki és testi épsége iránt.
2. A szervező a gólyatábor során példamutató magatartást tanúsít, közvetítve az
univerzitás értékrendjét.
3. A hallgatói részönkormányzat a Gólyatábor szervezőinek személyére vonatkozó
kiválasztási eljárást saját testületi döntése alapján határozza meg.
4. Jelentkezésével a szervező vállalja, hogy a gólyatábort megelőző felkészítő
foglalkozásokon, találkozókon részt vesz. Számára ezeken a programokon kötelező a
részvétel.
Eljárási rend:
1. Arról, hogy valamely részvevő által tanúsított konkrét magatartás a kódex értelmében
etikátlannak minősül-e, illetve a magatartás etikátlan voltának megállapítása esetén
az alkalmazandó szankcióról a gólyatábort szervező kari Hallgatói Önkormányzat
által kijelölt testület dönt. A döntést a kódexben foglalt szabályok sérelmének
mértékére tekintettel és az eset valamennyi körülményének figyelembevételével kell
meghozni.
2. Normasértő magatartása esetén a résztvevő figyelmeztetésben, vagy megrovásban
részesíthető.
Az etikai kódex szabályait megsértő résztvevő eltávolítható a tábor területéről. Ebben az
esetben a részvételi díj visszatérítésére nincsen lehetőség.
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