
                 Táborový řád  2022: 

                    POHODA   

Budu vytvářet klidnou a pohodovou atmosféru tábora po celou dobu pobytu. Budu si užívat každý den a těšit se ze všech aktivit.   

• SOUDRŽNOST SKUPINY A VŠECH JEDINCŮ  

Budu pomáhat druhým. Nebudu nikomu úmyslně ubližovat. Pokud někoho omylem poškodím, omluvím se mu. Nebudu 

pomlouvat jiné členy tábora ani se s někým spolčovat proti jinému.  

• VEDOUCÍ  

Vedoucí mé skupiny, všichni vedoucí jiných skupin i ostatní organizátoři tábora jsou mojí autoritou a budu je bez výhrad a 

odmlouvání poslouchat.   

• SPRÁVNÝ TÁBORNÍK   

Budu dodržovat táborový řád, program dne a zásady slušného chování!  

a) Pokud závažným způsobem poruším stanovená pravidla,   

b) pokud budu mít u sebe nebo budu užívat škodlivé látky (cigarety, alkohol, drogy apod.),   

c) pokud opustím skupinu nebo tábor bez svolení vedoucího,   

d) pokud zneužiji volání o pomoc,    

e) pokud se dopustím krádeže,   

f) pokud se dopustím omezování svobody druhého a narušování jeho osobní zóny a soukromí, 

g) pokud budu porušovat stanovená pravidla a budu opakovaně napomínán vedoucím skupiny nebo jinými vedoucími,   

budu zbaven možnosti dalšího pobytu a budu muset bezodkladně odjet z tábora.   

• HYGIENA   

Budu dbát řádné osobní hygieny i hygieny okolí – udržovat v čistotě chatku i prostranství všech objektů a celého tábora.  

• OCHRANA OBJEKTU  

Budu se ke všem věcem v chatkách, táborových objektech i v celém táboře chovat tak, abych nic z toho nezničil a nepoškodil. 

Pokud se tak náhodou stane, zaplatím škodu ze svých peněz.   

• SPOJENÍ S OKOLNÍM SVĚTEM  

Pokud mám u sebe telefon či jiný elektronický předmět, odevzdám ho okamžitě svému vedoucímu ,který mi ho vrátí až při 

odjezdu domů.  

JE VYDÁN PŘÍSNÝ ZÁKAZ: 

MANIPULACE SE ELEKTRO ZÁSUVKAMI, JISTIČI  ČI  OTOPNÝM TĚLESEM NA CHATKÁCH A OBJEKTECH! 

SVÉVOLNÉ OPOUŠTĚNÍ SKUPINY NA VYCHÁZKÁCH NEBO TÁBORA. 

VSTUP DO OKOLNÍHO LESA BEZ SVOLENÍ VEDOUCÍHO, SBÍRÁNÍ HUB A LESNÍCH PLODIN. 

OPUŠTĚNÍ CHATEK V DOBĚ NOČNÍHO KLIDU ,VSTUP A OPOUŠTĚNÍ CHATEK OKNEM. 

POHYBU OKOLO A VSTUP DO VODY BEZ SVOLENÍ VEDOUCÍHO! 

Při porušení některého z těchto zákazů budu vykázán z pobytu na táboře. 

!!!!   TAK SLIBUJI   !!!!! 


