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ÖNKÉNTES TÁBOR 
BETFIA, 

2021. AUGUSZTUS 9-16., CAII DIN VALE 
 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 
 1. Az önkéntes tábort az Ecotop szervezi a "Bihar - Hajdu-Bihar megyék határon átnyúló 
természeti örökségének megőrzése és védelme", ROHU-53 projekt keretében, az Interreg V.A. Románia-
Magyarország program keretén belül. 
 2. A tábor célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a Natura 2000 ROSCI0008 Betfia védett 
területének biológiai sokféleségével, tapasztalat és kölcsönös ismeret csere, fészkelőhelyek és mesterséges 
menedékhelyek kihelyezése madarak és denevérek számára. 
 3. A védett területeken működő önkéntes tábort Betfiában, a "CAII DIN VALE" campingben 
szervezik 2021. augusztus 9. és 16. között. 
 4.  20 Bihor (Románia) és Hajdu-Bihar (Magyarország) megyéből származó, 14 éven felüli fiatal 
vehet részt a táborban. A regisztrációs űrlapot a contact@ecotoporadea.ro e-mail címre kell elküldeni . A 
regisztrációs űrlap elküldésének a határideje 2021. augusztus 02-ka, a szervezők e-mailben történő válasza 
2021.08.05-ig esedékes. A tábor helyszínén történő bejelentkezéskor minden elfogadott résztvevő 
bemutatja az eredeti regisztrációs űrlapot, és adott esetben:  oltási igazolást vagy  orvosi igazolást arról, 
hogy átesett a COVID fertözésen, vagy a negatív antigéntesztet, amelyet 48 órával a táborba való 
megérkezés  előtt végeztek. 
 5. A táborban való részvétel, azaz a szállás, étkezés (reggeli, ebéd, vacsora, uzsonna), 
tevékenységek ingyenes. 
 6. A szervezők célja, hogy a résztvevők új dolgokat tanuljanak, tapasztalatokat gyűjtsenek és jól 
érezzék magukat, de mindezt biztonságos módon. A szervezők felelősséget vállalnak az elvégzett 
tevékenységekért és programokért, mindent megtesznek a velük kapcsolatos kockázatok kiküszöbölése 
érdekében. 
 7. A tábor tevékenységei  során szigorúan betartandóak a szervezési szabályok, amelyek célja a 
nem kívánt balesetek elkerülése: 
- az oktatók, idegenvezetők vagy szervezők által nyujott útmutatások szigorú betartása; 
- a program és a pihenőidő betartása; 
- szigorúan tilos a dohányzás, az alkohol vagy a kábítószer fogyasztása 
- tilos  a helyszín vagy a csoport elhagyása a szervezők engedélye nélkül; 
-tilos az eszközök (bútorok, játékok, technikai felszerelések stb.) szándékos rongálása. A résztvevők által 
okozott, önkényes vagy akaratlan károk esetén a javítások értéke az elkövetőre hárul; 

 - tilos a triviális nyelvhasználat, más résztvevők vagy a programban részt vevő személyek 
megütése vagy bántalmazása. 

Ezen szabályok be nem tartása esetén a szervezők nem vállalnak felelősséget a következményekért. 
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