TÁBOROVÝ ŘÁD LETNÍHO TÁBORA
Pamatuj: Tábor je velká hra a jako taková musí mít přesně stanovená pravidla, aby se
nám vydařila. Na táborový řád nikdy nezapomeň…
◦ Nevzdaluj se z tábora! Od večerky do budíčku ve svém pokoji na své posteli předstírej spánek. Dodržuj
noční klid. Nebav se po večerce hlasitě se sousedem na pokoji. Zbytečně nesviť.
◦ Účastníkům tábora se zakazuje: kouření, požívání alkoholu a drog, fyzické napadání nebo šikanování,
krádeže a jakékoliv jiné nezákonné jednání!
◦ Účastníkům tábora se zakazuje mít u sebe jakékoliv zbraně, např. nože apod. a jakkoliv s nimi nakládat.
◦ Když mluví vedoucí, můžeš zdržovat jen vtipnými připomínkami. Bez odmlouvání plň příkazy vedoucích.
◦ Udržuj pořádek, vynášej odpadky, nečmárej po stěnách, nepoužívej otevřený oheň, žádné dveře se
neotevírají nohou, atd.
◦ Na spaní se převlékej, ráno nech pokoj vyvětrat, na noc a při odchodu z tábora pokoj zavři.
◦ Ochraňuj osobní věci a cennosti, ke svému spolubydlícímu se chovej přátelsky.
◦ V cizím pokoji se chovej jako na návštěvě, nevstupuj do cizích pokojů, když si to jeho obyvatelé nepřejí
nebo v jejich nepřítomnosti.
◦ U kuchyně je vždy várnice s čajem či šťávou, nos si svou PET lahev.
◦ Před jídlem si vždy umyj ruce. V jídelně udržuj pořádek, když něco rozliješ, tak to ukliď.
◦ Vše sněz v jídelně, nevnášej jídlo do pokoje. Sladkosti v pokojích nenechávej dlouho, ulož je na vhodné
místo (pozor na teplo, hlodavce a hmyz).
◦ Na WC dodržuj hygienu, po použití vždy spláchni a umyj si ruce. Jakékoliv závady či nečistoty nahlas
vedoucímu.
◦ Udržuj čistotu, nerozhazuj odpadky po táboře, odpadky odnes do koše a řádně odpad roztřiď.
◦ Dodržuj hygienu po celý den – pravidelně si čisti zuby, umývej si ruce, sprchuj se! Včas se převlékej do
čistého prádla.
◦ Všechna, i drobná poranění či zdravotní problémy a nemoc nahlas zdravotníkovi nebo vedoucímu- hlavně
přijď včas, i v noci. Pozor na chřipková, průjmová onemocnění a klíšťata.
◦ Když prší, choď v pláštěnce a holínkách. Nechoď v mokrých botách a oblečení, věci na sušení dej
vedoucímu nebo zjisti, kde je usušit.
◦ Oheň se smí rozdělávat pouze na vyhrazených ohništích a pod dozorem vedoucího.
◦ Dodržuj odpolední a noční klid, denní režim a zaměstnání určená vedoucími.
◦ S nářadím pracuj jen pod dohledem vedoucího, dbej na bezpečnost, nářadí není na hraní.
◦ Nepomlouvej své kamarády, chovej se čestně a to nejen při hrách, vyhýbej se sporům a hádkám, zdrž se
takového jednání, které by vedlo ke sporům. Neshody řeší vedoucí, jejich rozhodnutí je konečné.
◦ Zacházej se společným materiálem a pomůckami šetrně, opatrně a chovej se tak, aby žádnému účastníku
nevzniklo žádné nebezpečí a škoda na majetku.
◦ Vypůjčené věci vracej hned, jak je přestaneš používat a vždy tomu, od koho sis je vypůjčil. Nejdříve se
zeptej, zda si je půjčit můžeš.
◦ Dbej zvýšené opatrnosti při koupání, nevstupuj do vody bez vědomí vedoucího!
◦ V přírodě se budeme chovat jako zvířata – to znamená tiše a ohleduplně.
◦ Nejméně jednou týdně napiš domů.
Nedodržování tohoto řádu může vést až k ukončení pobytu na táboře bez nároku na vrácení peněz!
S táborovým řádem jsem své dítě seznámil.
……………………………………………….
jméno dítěte

…………………………………………….
podpis zákonného zástupce

