
 Táborový řád 
 1.  Po celou dobu konání tábora se budu řídit pokyny vedení. 
 2.  Bez svolení vedení se nesmím vzdálit z tábora. 
 3.  Dodržuji táborový režim a plním denní program. 
 4.  Vstup do cizího stanu, nebo z něj něco brát je dovoleno jen se souhlasem jeho 

 obyvatel. Respektuji soukromí a intimitu ostatních. 
 5.  Jsem povinen udržovat stan, tábořiště a okolí v čistotě a dbát na osobní 

 hygienu. 
 6.  Po návštěvě latrýny a před každým jídlem si myji ruce mýdlem. Po jídle si myji 

 použité nádobí ve vodě připravené službou. 
 7.  Používám latrýny, nechodím za stany. 
 8.  Nejím mimo jídelnu. Jídlo nepřechovávám ve stanu bez souhlasu vedení. 
 9.  Nesmím pít vodu a jiné nápoje než podané v kuchyni. 
 10.  Na čištění zubů používám vždy pitnou vodu z kuchyně, kterou mi vydá služba. 
 11.  Zdravotní potíže a úrazy vždy neprodleně hlásím zdravotníkovi. Pokud je 

 zdravotník nedostupný, hlásím je kterémukoliv vedení. 
 12.  Koupání je povoleno jen na určeném místě a pod dohledem vedoucího. 
 13.  Jsem povinen šetřit zařízení tábora. Nářadí a materiál vrátím po jeho použití v 

 pořádku vedení. Pokud dojde k jakémukoliv poškození táborového nářadí či 
 materiálu, okamžitě to nahlásím vedení tábora. 

 14.  Odpadky třídím na plast, sklo, spalitelné, nespalitelné a organický odpad. 
 15.  Služba v kuchyni: Poslouchám pokyny paní kuchařky. Účastním se potřebné 

 práce a pokud mne není třeba, jsem vždy na doslech píšťalky a připraven se 
 okamžitě dostavit zpět do služby. 

 16.  Do kuchyně smí vstoupit pouze služba nebo osoby pověřené paní kuchařkou. 
 17.  V době od večerky do budíčku spím, neruším ostatní. 
 18.  Noční hlídka: svěřenou část hlídky vykonávám svědomitě, nesedím ve stanu 

 ani v jídelně, jsem potichu a zbytečně nesvítím baterkou. Při podezření budím 
 vedoucího družiny, nebo DVT (denní vedoucí tábora). V případě pohybu cizích 
 osob po tábořišti pískám poplach. 

 19.  Na táboře nepoužívám mobilní telefon, během dne ho mám uložený ve stanu. 
 Výjimkou je odpolední klid nebo večerní volno. 

 20.  Zdržím se užívání návykových látek, alkoholu i tabákových výrobků. 
 21.  Po závažném či opakovaném porušení táborového řádu mohu být vyloučen z 

 tábora. 
 22.  Chráním přírodu živou i neživou. 


