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Táborový řád 

Každý účastník tábora   

 se bude chovat k ostatní táborníkům čestně a kamarádsky,  
 se vyvaruje používání vulgárních výrazů, 
 se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího, 

hlavního vedoucího (během zaměstnání vedoucího zaměstnání), 
 se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z 

prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí. Vymezení tábora provede hlavní vedoucí 
na prvním nástupu, 

 nebude se zdržovat v prostorách bazénu, ani v jeho blízkém okolí. Bez svolení 
oddílového/hlavního vedoucího se nesmí koupat. Nebude skákat do bazénu, běhat 
okolo, ani jakkoliv jinak ohrožovat ostatní koupající děti. Bude dbát vždy pokynů 
hlavního/oddílového vedoucího. 

 šetří zařízení tábora,  
 je povinen udržovat svou chatku a okolí v čistotě. Chatku, na konci tábora předá v 

takovém stavu, v jakém ji převzal,  
 nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování, či stěhovat 

nábytek na své ubikaci. Návštěvy na cizích chatičkách bez souhlasu svého oddílového 
vedoucího jsou zakázány. 

 odnáší denně odpadky do košů, popelnic, plastových pytlů, 
 si může vypůjčit společenské hry a sportovní potřeby pouze se svolením svého 

oddílového vedoucího, kterému je následně vrátí v úplném stavu, 
 se řídí táborovým řádem a režimem dne. Dodržuje noční klid. V době nočního klidu 

musí být ve své chatce a posteli, převlečen do pyžama, 
 chrání přírodu živou i neživou,   
 nahlásí každý i sebemenší úraz, přisáté klíště a zdravotní potíže zdravotnici nebo 

vedoucímu,   
 nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla, 

kolik sní, 
 si nepřiveze větší obnosy peněz, cennosti, mobil, tablet, diskmen, chytré hodinky atp. 

Na tábor takovéto věci nepatří. Pokud se tak stane, a nechá si peníze nebo jiné 
cennosti u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka. Vedoucí za 
ztrátu nenesou žádnou zodpovědnost. Proto neuposlechnutí pokynů organizátora 
tábora bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, 

 v případě žádosti o pomoc při chodu tábora (úklid jídelny, stolů a dalších) - zajistí 
službu konající oddíl. 

 při vycházce do okolí, při celodenním výletě apod., dbá na vhodné vystupování a 
chování.   

Každý účastník tábora dodržuje   

 zákaz konzumace hub nebo jiných lesních plodů, 
 zákaz nákupu sladkostí a pochutin bez souhlasu svého oddílového vedoucího, 
 zákaz přechovávaní snadno se kazících potravin v chatce,  
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 zákaz donášení a skladování jídla v chatkách (budově),  
 zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů,  
 zákaz práce se zápalkami či zapalovačem bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň 

může táborník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího, 
 zákaz vstupu do těsné blízkosti potoka, do prostoru za chatky a budovy apod., 
 zákaz konzumace alkoholu, kouření a používání jiných drog a omamných látek.  

Děti starší 15 -ti let 

 mohou si na tábor vzít s sebou mobilní telefon, 
 po domluvě s vedoucím oddílu mohou mít prodlouženou večerku, 
 napomáhají oddílovým vedoucím,  
 dodržují táborový program dne, 
 respektují veškerá pravidla tábora jako ostatní děti, 
 dodržují zákaz používat mobilní telefon v době programu a nočního klidu.  

Návštěvy táborníků na táboře   

 jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora. Bez 
vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani rodiče) do 
tábora přístup.   

Porušování táborového řádu a kázeňské problémy se řeší na základě vnitřního řádu, pokynů 
a směrnic pořadatele letního tábora. Při závažném porušení Táborového řádu může být 
táborník na základě rozhodnutí hlavního vedoucího vyloučen z kolektivu tábora a poslán 
domů. 

 
 
 
 
 

Hlavní vedoucí Bc. Zbyšek Zuber 
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Režim dne 

7:00   Budíček 

7:15 - 7:30  Nástup na rozcvičku - rozcvička 

7:30 - 7:50  Osobní hygiena 

7:50 - 8:30  Snídaně 

8:30 - 8:45  Úklid chatek 

8:45 - 9:00  Bodování chatek 

9:00 - 9:10  Nástup na dopolední zaměstnání 

9:10 - 12:00  Dopolední zaměstnání 

12:00   Oběd 

13:00 - 14:00  Polední klid 

14:00 - 16:00   I. část odpoledního zaměstnání 

16:00 - 16:30  Svačina 

16:30 - 18:00  II. část odpoledního zaměstnání 

18:00   Večeře 

19:00 - 21:00   Večerní zaměstnání 

21:00 - 21:30  Nástup 

21:30 - 22:00   Osobní hygiena 

22:00   Večerka  

 

 


