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Příloha: Táborový řád
➔ Táborový řád

• Každý účastník je povinen dodržovat pokyny vedoucích a dalších táborových pracovníků.

• Bez dovolení je zakázáno opouštět tábor.

• Není dovoleno mít s sebou na táboře mobilní telefon. Pokud s sebou dítě telefon přesto mít 

bude, vyhrazujeme si právo telefon až do konce tábora uschovat. V případě potřeby je v průběhu 

tábora komunikace umožněna přes kontaktní mobilní telefon.

• Kouřit, užívat alkohol i jiné návykové látky je přísně zakázáno.

• Na táboře mluvíme slušně, stejně tak se k sobě slušně a ohleduplně chováme.

• Dbáme na to, abychom svým pobytem co nejméně negativně ovlivňovali okolní přírodu.

• V táboře udržujeme pořádek, odpady třídíme.

• Sekat sekyrou či řezat pilou je bez dohledu či dovolení vedoucího zakázáno.

• Objevené poškození táborového vybavení neprodleně hlásíme.

• Vypůjčené věci vracíme v pořádku a na původní místo.

• Každý úraz nebo nemoc je třeba hned ohlásit zdravotníkovi nebo vedoucímu.

• Na nástupech s vlajkou dodržujeme přísnou disciplínu.

• Během deště se nedotýkáme stanových celt.

• Ve stanech nejíme.

• Bez dovolení nevstupujeme do cizích stanů.

• Bez dovolení nevstupujeme do táborového kruhu.

• Po večerce jsme ve svém stanu, jsme potichu a snažíme se usnout.

• Od večerky do budíčku neděláme hluk a dodržujeme noční klid.

• Do kuchyně smí vstupovat kromě kuchařů pouze služba.

• Všichni se podílíme na zajišťování běhu tábora.

• Vlastní nádobí si po sobě myjeme sami, společné nádobí myje služba.

➔ Režim dne

7:45 Budíček

8:00 Rozcvička

8:15 Ranní hygiena

8:30 Snídaně

9:15
Dopolední program, 
svačina

12:30 Oběd

13:20 Polední volno

14:30
Odpolední program, 
svačina

18:30 Večeře

19:30 Večerní program

21:00 Osobní hygiena

21:30 Večerka mladší

22:00 Večerka

Závažné porušení táborového řádu či nedodržení pokynů vedoucích může být v krajním případě
potrestáno i vyloučením z tábora.


