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 Táborový řád letního tábora konaného v termínu 15. – 24. 7. 2022 
 

Na tábor jsme všichni přijeli proto, abychom společně strávili deset bezvadných dnů, zahráli si plno her, 

poznali nové přátele a užili si spousty legrace. K tomu nám také slouží Táborový řád, který nám říká, co se na 

takovém táboře může a co nesmí. 
 

  1. Jakožto člen tábora vím, že se musím řídit všemi pokyny kohokoli z vedení tábora (vedoucí, instruktoři). 
 

  2. Dodržuji denní režim, účastním se celého programu a dodržuji zásady slušného chování a řádné hygieny. 
 

  3. Snažím se být platným členem oddílu, což dokazuji při veškeré jeho činnosti. 
 

  4. Jídlo a pití nenosím na pokoj, do stanu, ani mimo jídelnu. 
 

  5. Dodržuji pořádek ve stanu, pokoji, i v okolí tábořiště. 
 

  6. K půjčeným věcem se chovám tak, abych je nepoškodil, neztratil a osobně vrátil. 
 

  7. Bez povolení vedoucího nenavštěvuji cizí stan ani pokoj. 
 

  8. Chovám se vždy ukázněně, slušně a ohleduplně ke všem ostatním účastníkům tábora. 
 

  9. Před tím, než opustím místo činnosti, nahlásím se vedoucímu. 
 

10. Bez souhlasu vedoucího si nic nekupuji. 
 

11. Neohrožuji jakýmkoli způsobem zdraví a bezpečnost svou i ostatních účastníků tábora. 
       

12. Jsem si vědom, že jakékoli úmyslné poškození, zničení zařízení, nebo majetku bude hrazeno mými 

      rodiči. 
 

13. Jakékoli zdravotní potíže hlásím zdravotníkovi, nebo jakémukoli vedoucímu tábora.  
       

14. Za nejzávažnější porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným, užívání jakýchkoliv  

      škodlivých látek (cigarety, alkohol, drogy) a jejich uchovávání v táboře, opuštění oddílu, nebo prostoru  

      tábora bez vědomí vedoucího, krádež cizí věci a soustavné nedodržování a porušování pokynů těch, kdo 

      Tebe mají na starost.  
 

15. Na tábor nepřivážím jakoukoli elektroniku (mobilní telefony, MP 3/4 přehrávače apod.). V případě  

      porušení tohoto ustanovení bude následovat okamžité vyloučení účastníka z tábora na náklady rodičů. 
 

15. Táborový řád platí pro všechny účastníky tábora bez výjimky. 
 

16. Jakékoliv stížnosti a protesty proti znění táborového řádu nejsou dovoleny. 
 

17. Dodržuji všechna hygienická pravidla stanovená vedením tábora.  

 
Táborový řád byl schválen Radou spolku dne 26. 4. 2022. 
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