
TÁBOROVÝ ŘÁD 

Aby se nám všem na táboře líbilo, jsou stanoveny následující pravidla, která jsem povinen dodržovat: 

-chovám se čestně a mluvím slušně, sprostá slova na náš tábor nepatří 

-dodržuji zvyky a tradice tábora, režim dne a denní program 

-ochotně a rád každému pomohu 

-vyhýbám se sporům a hádkám 

-respektuji a poslouchám vedoucí a ostatní pracovníky tábora 

-mám-li problém či nevím-li si s něčím rady, obrátím se na vedoucího 

-každé zranění či onemocnění okamžitě nahlásím zdravotníkovi či vedoucímu 

-chráním přírodu 

 

-dbám o čistotu – svou, svých věcí, stanu, ale i celého tábora a jeho okolí 

-k jídlu jdu s umytýma rukama a s čistým nádobím 

-nekouřím, nepiji alkoholické a energetické nápoje, neberu drogy 

-čůrám jen na místech k tomu vyhrazených! 

-při poledním klidu se zdržuji ve svém stanu nebo v jídelně, za horka ve stínu lesa a konám   

      pouze klidové činnosti – spánek, čtení, psaní dopisů, kreslení, hraní stolních her…. 

 

-neopustím tábor ani svou družinu bez souhlasu vedoucího 

-pohybuji se jen ve vymezeném území tábora 

-neprocházím mezi stany, používám pouze určené průchody 

-návštěvy ve stanech jsou povoleny jen se souhlasem obou obyvatel daného stanu 

-do kuchyně, na ošetřovnu, marodku či do skladu smím vstoupit jen na vyzvání vedoucího,  

      kuchaře a ostatních pracovníků tábora 

 

-ve stanu - nezapaluji  oheň ani nezapaluji svíčky 

                  -nepoužívám repelent ani jiný spray, nesahám na celtu – jsem si vědom, že tyto činnosti                                                                 

           poškozují impregnaci celty  tzn. v dešti mi do stanu poteče 

-do stanu nenosím jídlo ani pití z jídelny, sladkosti z domova patří do kapsáře 

 

-dodržuji bezpečnost práce – pod dohledem vedoucích si osvojím základní táborové dovednosti 

- při práci s nářadím jsem opatrný, po práci vše vrátím na své místo 

-šetřím vybavení tábora, vypůjčené věci  vracím na místo, případné poškození ihned hlásím vedoucímu  

 

Cílem našeho tábora je vytvořit dobrý kolektiv a naučit se samostatnosti a spolupráci. Máme na paměti, že 

pracujeme společně pro pohodový pobyt nás všech. 

Za opakované nedodržování a svévolné porušování táborového řádu nebo za jeho zvláště závažné porušení 

 může být každý účastník z tábora vyloučen. V takovém případě se vrací pouze stravné. 

Úmyslné poškození vybavení tábora dítětem se dává k úhradě (či náhradě) rodičům. 

 

Rodič svým podpisem stvrzuje, že byl s táborovým řádem seznámen, svému dítěti jej vysvětlil a vzal na vědomí 

možnost vyloučení dítěte z tábora při opakovaném nebo zvlášť závažném porušení táborového řádu. 

 

V……………………………….. dne …………………………. 

 

 

Podpis dítěte:                                                              Podpis rodiče: 


