S p o l e k OFRES

TÁBOROVÝ ŘÁD
01. Po celou dobu tábora udržuj kázeň a řiď se pokynů vedoucích.
02. Bez souhlasu vedoucího nesmíš opustit tábořiště, ani pokud jde o nejbližší okolí.
03. Při táborových akcích se bez dovolení vedoucího nevzdaluješ od oddílu. Denní rozkaz a program je
závazný pro každého.
04. Do cizího stanu, chatky či pokoje smíš vstoupit pouze se souhlasem jeho obyvatel.
05. Do kuchyně, chladírny a sklípku smíš jen jako člen služby.
06. Ve stanu nejez ani nepřechovávej jídlo.
07. Otevřený oheň používej jen se svolením vedoucího. K nočnímu osvětlení je použití svíček zakázáno.
08. V době poledního klidu odpočívej – čti, opaluj se, piš si deník…
09. Jakékoliv poranění, zranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své či kamarádovy okamžitě
nahlas zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě a to i když ti to nepřipadá významné. Neuchovávej ve svých
věcech žádné léky!
10. Chraň svůj, kamarádův a táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození
ohlas ihned svému vedoucímu. Pokud zjevně poškodíš nebo zničíš táborové vybavení nebo osobní věci
některého účastníka jsi povinen věc plně uhradit!!!
11. Koupeš se na určených místech za dozoru vedoucích a zdravotníka.
12. Dodržuješ osobní hygienu, dbáš na pořádek v pokoji, ve stanu a jeho okolí.
13. S problémem, na který nestačíš sám, se svěř vedoucímu, kterému důvěřuješ, protože on je připraven
naslouchat.
14. Cenné věci (mobilní telefon, kapesné, elektroniku, šperky apod.) máš možnost uschovat ke svému odd.
vedoucímu. V případě, že tak neučiníš, ručíš si za ně plně sám!!!
15. Na táboře a výletech dbáš na slušné vystupování a chování.
16. Hrubý přestupek proti táborovému řádu může vést až k tvému vyloučení z tábora.
17. Za závažné porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným (zejména šikana, nadávání,
rvačky), užívání škodlivých a zakázaných látek jako jsou cigarety, alkohol, drogy a jejich uchovávání v
táboře. Mravní ohrožení jiného účastníka tábora! Dále opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí
oddílového vedoucího. Odcizení cizí věci a soustavné porušování pokynů oddílového vedoucího nebo
vedení tábora.
18. Chraň a šetři přírodu živou i neživou.
19. Po večerce se chovej tiše a dodržuj noční klid…
Dítě je seznámeno s táborovým řádem rodičem a po příjezdu na tábor vedoucím tábora.
Seznámil jsem se a souhlasím s výše stanovenými táborovými pravidly.
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