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Będę obozował tylko w miejscach gdzie jest to dozwolone.
Będę utrzymywał obozowisko czyste w każdym czasie oraz
pozostawię to miejsce czystsze niż je zastałem.
Nie będę zostawiać ogniska bez opieki, a opuszczając je
będę miał pewność, że jest całkowicie zgaszone.
Nie będę używać swojego noża lub siekiery, żeby ściąć,
zeszpecić lub poranić żywe drzewa.
Nie będę zrywać dzikich kwiatów bez pozwolenia.
Nie będę niszczyć oznaczeń szlaków turystycznych podczas
wycieczek.
Nie będę zanieczyszczać jezior i strumieni.
Będę zawsze szanować prywatność innych obozowiczów.
Będę zawsze grzeczny i uprzejmy.
Będę respektować wszystkie znaki, władze, zasady oraz
prywatną własność.
Będę zawsze zachowywać się jak przystało na Harcerza
Pathfinder, Chrześcijanina oraz Boże Dziecko.
Będę zawsze opuszczać teren obozowiska ze świadomością,
że jestem ponownie mile widzianym gościem w tym
miejscu.

Opracowanie: Daniel Hubczyk, na podst. NAD Adventist Youth Honors Answer Book – Camp Craft Honor, 2018 r.
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