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การเขารวมกิจกรรม
1.หากไมสามารถเขารวมกิจกรรมได ตามวันเวลาที่กําหนด สงวนสิทธิ์ไม คืนเงินคาสมัครทุกกรณี ทานสามารถนําไปรว ม
กิจกรรมได ในครั้งถัดไป โดยแจงเลื่อนการเขารวมกิจกรรม 2 สัปดาห แจงมาที่ อีเมล raklukecamp@hotmail.com
2. ทานที่ไมสามารถสงใบสมัคร และชําระเงินกอนจัดกิจกรรม 1 สัปดาห ทางทีมงานไมสามารถทําประกันอุบัติเหตุได และ
หากยกเลิก ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร ทุกกรณี
3.เฉพาะกรณีเจ็บปวยกอนการเขารวมกิจกรรม งดรวมกิจกรรม เนื่องจากมีกิจกรรมที่ใชการเคลื่อนไหวรางกายคอนขางมาก
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาสมัคร ทานสามารถนําไปรวมกิจกรรมไดในครั้งถัดไป โดยแสดงใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น
แจงมาที่ อีเมล raklukecamp@hotmail.com
4. กรณี เจ็บปวยกะทันหันระหวางการอยูคาย เด็กที่มีผูปกครองมาดวย ใหผูปกครองเปนผูพาบุตรหลานไปโรงพยาบาล
สําหรับนองๆ ที่ไมมีผูปกครองมา ทีมงานจะดําเนินการพาไปที่โรงพยาบาลที่ใกลๆ กับที่พัก ตามเห็นสมควร
5. ประสบอุบัตเิ หตุฉุกเฉิน ทางคายทําประกันใหแกเด็ก ในวงเงิน 200,000 บาท
6. หากตองการรับเด็กกลับกอนวันจบกิจกรรม จักตองเปนผูปกครองที่ระบุตามใบสมัครเทานั้น โดยแสดงบัตรประชาชน และ
สําเนาบัตรประชาชนขอรับเด็กกลับบาน
7. การจัดชวงอายุผูสมัครเขารวมกิจกรรมทางทีมงานจะพิจารณาตามความเหมาะสมของนองๆ จากใบสมัครอีกครั้ง
8. กิจกรรมที่แจงใหทราบในกําหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9. งดนําของมีคา อาวุธ ยาเสพติด ติดตัวมาอยูคาย งดชุดสายเดี่ยว กระโปรงสั้น กางเกงสั้น
10. งดใหเด็กๆ นําที่ชารตแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือมาชารตในคาย ขอความรวมมือผูปกครองเตรียมความพรอมใหเด็กมาจาก
บาน
11. กรณีเกิดทะเลาะวิวาท หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขคาย ทางคายอาจดําเนินการ ขอเชิญกลับกอนวันจบกิจกรรม
12. กรณีแนะนําการใหบริการ ในชวงเวลาจัดกิจกรรม ทานสามารถแจงขอมูลไดที่แบบฟอรม การแนะนําการใหบริการ โดย
การยื่น ที่เจาหนาที่ๆ จุดลงทะเบียน ทางคายขอนําไปพิจารณาดําเนินการใหครั้งถัดไป เพื่อการดําเนินกิจกรรมใหแกสมาชิก
ในปจจุบัน เปนไปดวยความเรียบรอย
13. สําหรับเด็กๆ ที่มีผูปกครองมาเยี่ยมระหวางอยูคาย กรุณาติดตอที่จุดลงทะเบียน ทางคายจะจัดสถานที่ ใหแกทาน
ผูปกครอง งดเขาหองพักเด็ก และบริเวณที่เด็กทํากิจกรรม ทุกกรณี
14. ไมอนุญาตใหถายภาพ หรือวีดีโอ ในหองพัก และในอิริยาบถที่ไมเหมาะสม ของบุคคลอื่น
15. งดผูปกครองเขามาในเขตที่หองอาบน้ําเด็ก เชาตั้งแตเวลา 5.30-7.30 เย็นตั้งแตเวลา 18.00-20.30 เนื่องจากมีเด็ก
หลายวัย มาพักคาง
16. ในชวงเวลา กิจกรรมของเด็กๆ ไมอนุญาตใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมของเด็กๆ ในทุกชวงวัย
17. ผูปกครองที่ตองการรับเด็กไป-กลับ หรือรับเด็กไปพักนอกคาย ตองเปนเด็กที่สมัครในระดับอายุ 4- 6 ป โดยติดตอรับสง
ไดที่จุดลงทะเบียนเทานั้น
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สําหรับผูปกครองที่เขารวมกิจกรรมคาย 3 วัน 2 คืน
1. ขอสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สงพรอมใบทานละ 1 ใบ
2. ผูปกครองที่ตองการพักคางในคาย ตองเปนทานที่มีความประสงคในการมาเรียนรูการดําเนินชีวิตตามวิถีแหงพุทธะ และ
สามารถอยูรวมกับผูอื่นที่มีความแตกตางหลากหลายได และขอใหทานใหความรวมมือในการดําเนินวิถีชีวิตขณะอยูในคาย
ตามความเห็นของ พระวิทยากรประจํากลุม
3. ทานที่ตองการมาศึกษาดูงาน สามารถติดตอแจงลวงหนาไดทางอีเมล raklukecamp@hotmail.com
4. หากพบผูแฝงมา มีเจตนานอกเหนือจากความตองการในการเขารวมกิจกรรม ทางทีมงานขอปฏิเสธการสมัครในครั้งนี้
แนะนําสถานที่พัก (สําหรับทานที่ไมประสงคพักในคาย ตองการจองโรงแรมเอง)
1. โรงแรงศาลายาพาวิลเลี่ยน (ของ MUIC อยูใน ม.มหิดล) ราคา 1,200 บ./หอง/คืน/พักได 2 ทาน
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สอบถามโทร 02-4410568-9 www.salayapavilion.com
2. Asean House ของสถาบันอาเซียนฯ ม.มหิดล (อยูใน ม.มหิดล) ราคาประมาณ 600 บ./หอง/คืน/พักได 2 ทาน
โทร 024419040-3 ตอ 60-61 http://www.aihd.mahidol.ac.th/new/th/
ขอแนะนําในการติอตอสอบถามและรับบริการ
1. สอบถามข อมูล การสมัครได ที่ 086—3239578, 087-2016264, 089-1525661, 097-0243385 ทุกวัน ในชว งเวลา
8.00-20.00 อีเมล : raklukecamp@hotmail.com เว็บไซต : www.thammacamp.com เฟสบุค : คายรักลูกใหถูก
ธรรม
2. กอนจัดคาย 3 วัน มีผูติดตอเปนจํานวนมาก อาจไมสามารถใหบริการทานไดทั่วถึง และงดรับบริการทางแฟกซ เนื่องจาก
เจาหนาที่ ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรม
3. ในชวงการดําเนินกิจกรรม 3 วัน 2 คืน มีผูโทรเขามาเปนจํานวนมาก อาจไมสามารถใหบริการทางโทรศัพทไดอยาง
ทันทวงที เนื่องจากเจาหนาที่ทุกทานอยูระหวางการดูแลเด็กๆ ในคาย จักตองขออภัยมาลวงหนา ณ ที่นี้ ทานสามารถมา
เยี่ยมบุตรหลานไดในเวลา 8.00 – 18.00
การอํานวยความสะดวก หองนอนติดแอร แยกชาย/หญิง หองอาบน้ํารวม แยกชาย/หญิง เสื่อ หมอน ผาหม อาหารหลัก 7
มื้อ อาหารวาง ตื่น 6.00 น. เขานอน 20.30 น. (มีพระวิทยากรประจํากลุมและพี่เลี้ยงดูแล)
สิ่งที่ตองนํามา คือ ของแหงที่จะนํามาใสบาตร 1 ครั้ง ,ชุดนอน 2 ชุด, ชุดเบิกบานสบายๆ 2 ชุด, ถุงเทา, ยาสีฟน, แปรงสีฟน
,สบู, แชมภู, ผาสําหรับเปลี่ยนอาบน้ํา, ถุงพลาสติกสําหรับใสผาเปยกชื้น, เสื้อกันหนาวสําหรับใสนอน
ทางคายตองขออภัยผูปกครองทุกทาน ในการแจงเงื่อนไขการเขารวมกิจกรรม คายรักลูกใหถูกธรรมมีวัตถุประสงค
ตองการใหเด็กและผูปกครองที่มาไดฝกใชชีวิตในคายธรรมะตามกระบวนการวิถีพุทธ เปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย
ปกปองสิทธิ์สวนบุคคลของเด็กๆ และทุกทานที่เขามาเปนสวนรวมในกิจกรรม จึงขอความรวมมือทุกทานปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกลาว ในระหวางการดําเนินกิจกรรมทางวิทยากร ครู พี่เลี้ยง เจาหนาที่ในโครงการ จักดูแลดานการอบรม
ดา นความปลอดภั ย โดยขอยึ ด การอํ า นวยความสะดวกให แ ก เ ด็ ก ๆ เป น อั น ดั บ แรก และสํ า หรั บ การให ขอ คิ ด เห็ น
ขอเสนอแนะตา งๆ ความเห็น ของทา นเป นประโยชนตอทางคา ยเปน อยา งยิ่ง โดยทานสามารถกรอกขอมูลไดที่จุด
ลงทะเบียน ทางทีมงานยินดีนอมรับ และขอนําไปปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป
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