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Táborový řád
OBECNÉ
O1. Všichni účastníci jsou povinni řídit se Táborovým řádem, pokyny hlavního vedoucího,
oddílových vedoucích, praktikantů a zdravotníka. V případě hrubého či opakovaného porušení
táborového řádu bude dítě z tábora vyloučeno. O každém hrubém porušení táborového řádu
informuje bezprostředně hlavní vedoucí rodiče dítěte.
O2. Bez vědomí a souhlasu svého oddílového vedoucího se účastníci nesmějí vzdálit z tábora
mimo dohled a doslech. V průběhu činností se nesmějí děti bez souhlasu vedoucího vzdálit z
prostoru, kde činnost probíhá a který je vymezen při vysvětlování pravidel činnosti.
O3. Děti si bez svolení vedoucího nepůjčují táborové vybavení. Pokud si cokoliv vypůjčí, vždy
vypůjčenou věc vrátí zpět na své místo!
O4. V případě zjištění škody či závady táborového vybavení, též požáru, dítě tuto skutečnost
ohlásí neprodleně vedoucímu.
O5. Po oznámení večerky vedoucím se dítě zdržuje ve svém stanu a chová se tak, aby ostatní
účastníci tábora mohli v klidu spát. Dítě smí samo odejít na toaletu. V případě noční hlídky se řídí
pravidly hlídání = nerušit ostatní.
O6. Do oznámení budíčku vedoucím se děti chovají stejným způsobem jako po oznámení večerky.
Nevzdalují se ze svého lůžka, nemluví nahlas a chovají se tak, aby nevzbudily ostatní.
O7. Pokud to dítěti zdravotní stav dovoluje, účastní se bez výjimky táborového programu.
Zdravotní omezení jsou vypsané v přihlášce dítěte na tábor rodiči.
O8. Účastníci tábora se chovají slušně, nepoužívají vulgární, hrubé či urážlivé výrazy. Účastníci
tábora se nebudou prát, nadávat si ani si jinak ubližovat. Násilí je bráno jako hrubé porušení tohoto
řádu.
O9. Děti udržují pořádek a podílejí se na úklidu nejen svých osobních věcí, ale také věcí
společných! Podílejí se i na umývání nádobí, přípravě jídla, zpracování dřeva apod.
O10. Děti si počínají tak, aby nedošlo k poškození vybavení, svých osobních věcí či věcí svých
kamarádů. Úmyslné poškozování cizích věcí je bráno jako hrubé porušování tohoto řádu.
O11. V dopravních prostředcích se chováme tiše a nerušíme hlukem ostatní cestující. Při jízdě
vlakem se nikdo nevyklání z okna.
O12. Pro všechny táborníky je trvale připraveno pití. Ten, kdo zjistí, že došlo pití, upozorní
kuchaře.
O13. Při výdeji stravy se strávníci řídí pokyny vedoucího, který má na starosti vaření dne.
O14. Služba dne, pomáhající v kuchyni, se řídí pokyny kuchaře. Mimo tuto službu se nikdo
nezdržuje v prostoru ohniště.
O15. Mobilní telefon je dovoleno používat pouze v době poledního klidu. Mimo polední klid
budou mobilní telefony uschované u dětí ve stanech.
O16. Menší provinění proti táborovému řádu je řešeno domluvou. Za hrubé porušení táborového
řádu udělí hlavní vedoucí účastníkovi podmíněné vyloučení z tábora. Za opakované hrubé
porušení táborového řádu hlavní vedoucí dítě z tábora vyloučí.
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HYGIENA
H1. Účastníci tábora dbají osobní hygieny, po každé návštěvě WC si myjí ruce vodou a mýdlem,
ráno a večer si čistí zuby na místě k tomu určeném.
H2. Po večerní hygieně se dítě chová tak, aby se již neušpinilo, a také již nic nekonzumuje!
H3. Po příchodu z výletu si každý zkontroluje své oblečení, všechny mokré věci umístí na místo,
kde se oblečení suší.
H4. Spí se pouze v suchém a čistém oblečení. Má-li někdo oblečení na spaní mokré nebo špinavé,
oznámí to svému vedoucímu.

ZDRAVÍ
Z1. Každé i sebemenší zranění, úraz, nebo nevolnost, dítě hlásí zdravotníkovi a v jeho
nepřítomnosti vedoucímu bez odkladu. To platí i v případě objevení klíštěte, též u průjmu a
zvracení!
Z2. Po celou dobu konání tábora je dětem zakázáno požívat návykové a psychotropní látky
(alkohol, tabák, marihuana apod.). Porušení tohoto bodu je bráno za hrubé porušení táborového
řádu.
Z3. Před vydáním jídla se jednotlivcům kontrolují ruce a čisté nádobí. Hříšník nedostane najíst
dříve, dokud neodstraní nedostatky.

BEZPEČNOST
B1. Dětem je přísně zakázáno manipulovat s ohněm, hrát si se sirkami, noži, střelnými zbraněmi,
sekerou, pilou a dalšími nebezpečnými věcmi bez výslovného souhlasu a dohledu vedoucího!
Porušení tohoto bodu je bráno za hrubé porušení táborového řádu.
B2. Při přesunech po silnici, neřekne-li vedoucí jinak, chodíme po pravé straně vozovky při krajnici
za sebou (jako organizovaná skupina chodců). Při přecházení silnice čekají první a ostatní na
příchod posledního člena nebo vedoucího. Při přesunech se nikdo nevzdaluje z dohledu
vedoucího bez jeho výslovného souhlasu.
B3. Při sjíždění jezů a propustí mají děti vždy vestu, každý odpovídá za své pádlo. Každý háček
se řídí pokynem svého kormidelníka a kormidelník svého lodivoda případně admirality.
Neuposlechnutí příkazu vedoucích při vodácké činnosti je bráno jako hrubé porušení táborového
řádu.
B4. Přítomnost cizí osoby v táboře je účastník, který přítomnost zjistil, povinen neprodleně
oznámit hlavnímu vedoucímu. To platí i pro návštěvy (rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády).
B5. Účastníci si počínají tak, aby neohrožovali bezpečnost svoji i ostatních účastníků tábora.

