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Kỷ Luật Sa Mạc Đoàn - Nguồn Sống 31
Để chúng ta có được một Trại Hè thật vui tươi, an toàn và lành mạnh, tất cả chúng ta
PHẢI tuân theo những điều luật dưới dây:
1. Phải tuyệt đối vâng lời, tập họp nhanh nhẹn và kỷ luật khi nghe hiệu lệnh từ
Trưởng Trực hay Ban Điều Hành (BĐH) trong các sinh hoạt trong Trại.
2. Phải thông báo cho Trưởng Tổng Trực hoạc BĐH khi đến hoạc rời đất Trại.
3. Phải mang đồng phục khi tham dự Thánh Lễ, các buổi Chào Cờ, và khi được yêu
cầu bởi Trưởng Trực trong những sinh hoạt đặc biệt của Trại.
4. Phải ngủ trong lều dành cho đội của mình đã được chỉ định rõ nam và nữ riêng
biệt. Luôn tôn trọng các giờ giấc trong những sinh hoạt của Trại, nhất là những
giời cần phải nghỉ ngơi.
5. Phải có tinh thần cao thượng, tự giác trong các trò chơi để tránh giận dữ, cãi cọ,
đánh nhau gây thương tích, hoặc tổn thương đến danh dự của nhau.
6. Không mang chất nổ, sung đạn vào Trại, nhất là những vật liệu dễ gây ra hoả
hoạn. Không được phá hoại thiên nhiên, phóng uế bừa bãi để giữ gìn vệ sinh
chung.
7. Không mang điện thoại di động (cell phone), đồng hồ, nữ trang, các đồ quí giá, và
những đồi chơi điện tử như gameboys, iPod, ect… Khi có việc khẩn cấp, phụ
huynh phải gọi cho Trưởng Tổng Trực hoạc BĐH Trại. Nếu phụ huynh gọi cho
HT trong Đoàn để tìm cách liên lạc với các em, HT đó phải thông báo cho Trưởng
Trực để gọi em ấy ra nói chuyện với phụ huynh.
Mọi liên lạc từ phụ huynh sẻ qua Tr. …
8. Không được rời bỏ đội của mình (talk to Trưởng Trực in case of emergency),
hoặc ra khỏi đất Trại để đi chơi riêng. Nhất là, không được xâm phạm hoặc lấy
cắp đồ riêng tư của người khác.
9. Không được uống rượu, bia, hút thuốt, và bài bạc dưới bất cứ hình thức nào, bất
kỳ ở đâu trong khuôn viên đất Trại và những khu chung quanh gần đất Trại.
10. Không được mời bạn bè lên chơi, hoặc thăm viếng, nếu chưa ghi danh thông báo
trước cho BĐH Trại. Các bạn đó sẻ không được tham gia vào các sinh hoạt với
các Trại Sinh hoạc nghĩ đêm trong đất Trại nếu không có sự đồng ý của BĐH.
Biện Pháp Kỷ Luật:
Lần 1, Trưởng Trực nhắc nhở
Lần 2, Trưởng Tổng Trực nhắc nhở
Lần 3, đưa lên Sa Mạc Trưởng và mời khỏi Trại

