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Pro správný chod tábora, dobrou náladu a především kvůli bezpečí všech je velmi důležité, aby 

existovala pravidla. Ta nás nemají omezovat. Naopak nám říkají, čeho se vyvarovat, abychom si celý 

tábor ve zdraví co nejvíce užili. Zde je několik důležitých pravidel, jejichž dodržování ze strany všech 

účastníků považujeme za nezbytné. I všichni vedoucí, zdravotníci a ostatní pracovníci tábora musejí 

dodržovat řadu přísných pravidel, aby se tábor dětem líbil. 

 

 Každý účastník tábora se bude chovat čestně, kamarádsky a tak, aby neohrozil zdraví své, ani 

zdraví ostatních. Za žádných okolností fyzicky ani psychicky neubližuje ostatním táborníkům. 

Zejména těm mladším a slabším. Naopak se jim snaží pomáhat.  

 Cizí věci užívá pouze se svolením jejich majitele.  

 Vyvaruje se vulgárních výrazů. 

 Bude-li to potřebovat, může se o radu či pomoc s důvěrou obrátit na svého oddílového 

vedoucího, hlavního vedoucího, praktikanta, zdravotnici či jiného pracovníka tábora (dále jen 

vedoucího).  

 Po celou dobu tábora se bude řídit pokyny svého vedoucího. 

 Bez vědomí a svolení svého vedoucího se nevzdálí z prostoru tábora a to ani do nejbližšího 

okolí. S územím tábora seznámí hlavní vedoucí účastníky na prvním nástupu.  

 Šetří zařízení a vybavení tábora a jakoukoliv závadu ihned nahlásí vedoucímu. Svěřené či 

zapůjčené věci používá k jejich účelu. Úmyslně poškozený majetek bude muset on, nebo jeho 

zákonný zástupce nahradit. 

 Je povinen udržovat svou chatku či stan (dále jen chatku) a jejich okolí v čistotě. 

 Návštěva cizí chatky je možná pouze s výslovným souhlasem všech v ní ubytovaných.  

 Dbá na osobní hygienu. WC používá k danému účelu a to i v noci. Neznačkuje své okolí   

 Řídí se táborovým řádem a režimem dne. Dodržuje noční klid. Po večerce, v době nočního 

klidu, musí být ve své chatce a ve své posteli, převlečen do nočního oděvu. 

 Chrání přírodu. 

 Nahlásí neprodleně každý i sebemenší úraz, přisáté klíště (byť bude mrška přisátá kdekoliv) 

a  zdravotní potíže vedoucímu nebo zdravotníkovi. 

 K jídlu jde vždy umytý. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní. Přidat si může vždycky. Zbytky se ovšem 

vyhodí.  

 Větší sumy peněz, mobil či jiné cennosti si uloží u vedoucího. Pokud tak neučiní, nemůže 

provozovatel tábora nést odpovědnost za jejich případnou ztrátu či zničení.  

 Při pobytu mimo tábor (např. celodenní výlet) dbá na vhodné vystupování a chování a hájí 

dobré jméno své, rodičů i tábora.  

 

Každý účastník tábora dodržuje zákaz 

 

 vstupu do kuchyně, skladu potravin a provozních budov tábora.  

 Konzumace hub a točené zmrzliny. 

 Přechovávaní a konzumace snadno se kazících potravin v chatce. 

 Pití vody z jiných, než k tomu výslovně určených zdrojů. 

 Koupání bez dozoru vedoucího a jen na určeném místě. Koupání je velmi nebezpečná 

činnost, při které vzniká nejvíce úrazů. Proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude 

považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu. 
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 Práce se zápalkami či zapalovačem bez dozoru vedoucího.  

 Používání mobilního telefonu v době programu a nočního klidu. 

 Konzumace alkoholu, kouření a užívání drog či jiných omamných látek. 

 

Návštěvy jsou z výchovných i hygienických důvodů povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem 

hlavního vedoucího tábora, nejlépe v době poledního klidu. Neohlášené návštěvy se v závislosti na 

programu mohou minout účinkem. Do tábora nemá žádná návštěva (ani rodiče) vstup povolen.  

V areálu tábora je velmi špatný signál a mobilní telefony není možno dobíjet. Proto se účastníkům 

tábora nedoporučuje je na tábor vozit. Jejich užití leckdy není možné a přináší to spíše komplikace.  

Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným 

zástupcem táborníka ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. V takovém případě zákonný zástupce 

táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora 

a na vlastní náklady. 

Z důvodu zajištění zdraví, bezpečí a pohody všech zúčastněných žádáme o dodržování tohoto řádu. 

Jakékoliv hrubé nebo opakované závažné porušení tohoto táborového řádu může v krajním případě 

vést k vyloučení účastníka z pobytu bez náhrady. 

Podpisem přihlášky stvrzují zákonní zástupci táborníka, že s táborovým řádem souhlasí a seznámili 

s ním i účastníka tábora. 

 

 


