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Táborový řád 

 
Na tábor jezdíme proto, abychom si ho pořádně užili. Bohužel, bez táborového řádu             
by si každý účastník mohl dělat, co ho napadne, a to by přestalo dělat dobrotu.               
Snažme se tedy k sobě i k táborovému majetku chovat tak, aby nám to pobyt na                
táboře nepokazilo. 
 

 
Jakožto účastník tábora 
 
1. Poslouchej a dodržuj veškeré pokyny, příkazy, zákazy a rady vedoucích, instruktorů           

a dalšího personálu tábora  ̶  pokud nejsou v rozporu s tímto táborovým řádem. 
  
2. Neopouštěj prostor tábora bez vědomí svého oddílového vedoucího, a to ani do            

nejbližšího okolí (rybárna, hráz, apod.) 
  
3. Účastni se táborového programu – všech her, nástupů a dalších aktivit, pokud ti to              

tvé zdraví umožňuje. Táborový program nijak nenarušuj, vždy choď včas. 
  
4. Pokud vedoucí nerozhodne jinak, odpočívej během poledního klidu a večerky až do            

ranního budíčku ve stanu a neruš svým chováním ostatní. 
  
5. Udržuj pořádek a čistotu. A to nejen ve stanu, ale všude v táboře a jeho okolí. Na                 

táboře třiď odpad a vracej vypůjčené táborové hračky i sportovní a pracovní náčiní na              
určené místo. 

  
6. Během celého pobytu na táboře máš zakázáno rozdělávat oheň nebo s ním            

manipulovat bez dozoru vedoucího. Rovněž nesmíš sahat na žádná elektrická zařízení           
(zásuvky, elektronika vedoucích apod.) 

  
7. Chovej se tak, abys neničil majetek a vybavení tábora. Do stanu nenos žádné nádobí              

a jídlo. Výjimkou je čerstvé pití v lahvi a cukrovinky. Nesahej na celtu, ve stanu               
nepoužívej spreje, neopírej se o dvířka od stanu. Poškodíš-li majetek tábora nebo jiného             
táborníka, jsi povinen tuto škodu nahlásit a případně uhradit. 

  
8. Hlídej si svůj osobní majetek, případnou ztrátu ihned nahlaš svému vedoucímu.           

Nalezené věci odevzdej jejich majiteli nebo vedoucímu – krádež na táboře netolerujeme.            
Mobilní telefony a další cenná elektronická zařízení jsou na táboře zakázána. Větší            
obnosy peněz ulož do úschovy ke svému vedoucímu. 
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9. Nevstupuj do provozních prostor – kuchyně, klubovna vedoucích, marodka. Stejně          

tak nevstupuj do cizího stanu bez souhlasu a vědomí jeho obyvatel. 
 
10. Dbej na každodenní osobní hygienu. Sprchuj se pouze po domluvě s některým z              

vedoucích, teplou vodou zbytečně neplýtvej. Koupání v okolních rybnících je bez dozoru            
vedoucího nebo zdravotníka zakázáno. 

  
11. Jakékoli zdravotní potíže a úrazy okamžitě ohlaš zdravotníkovi nebo kterémukoli           

vedoucímu – a to i v případě, že se ti to nezdá být významné. 
  
12. Dbej na slušné vystupování a chování. Hrubost, vulgární vyjadřování, agresivita, násilí,            

šikana a jakékoli další nevhodné chování, které může ohrozit zdraví ostatních táborníků,            
není na táboře tolerováno! Stejně tak je přísně zakázáno užívat nebo uchovávat v táboře              
jakékoli škodlivé a návykové látky (cigarety, alkohol, drogy, apod.). 

  
13. Na táboře se chovej tak, aby ses měl dobře nejen ty, ale i ostatní táborníci.                

Zpozoruješ-li jakoukoli závadu, nedostatek, nespravedlnost, konflikt nebo nešťastného        
táborníka, neboj se o tom informovat kteréhokoli vedoucího. 

  
14. Za nedodržení a porušení táborového řádu můžeš být potrestán napomenutím,           

podmínečným vyloučením, případně vyloučením z tábora bez finanční náhrady za zbytek           
pobytu (vyjma stravného). 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táborový řád byl schválen vedením PS dne 26. 1. 2019. 


