
Táborový řád 
Každý z účastníků dětského tábora je povinen dodržovat všechna ustanovení 
táborového řádu.  
 

- každý se bude k ostatním táborníkům a vedoucím chovat čestně a kamarádsky 
- nikdo neopustí prostor tábora bez vědomí vedoucího, a to ani do nejbližšího 

okolí 
- při odchodu z tábora oznámí vedoucí oddílu hlavnímu vedoucímu místo, kde se 

bude oddíl zdržovat 
- každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu 
- společný táborový majetek je povinen každý opatrovat a chránit před 

poškozením či ztrátou 
- vypůjčené táborové nářadí a sportovní náčiní každý vrátí v pořádku, případné 

poškození či ztrátu poctivě oznámí 
- při vycházce do okolí bude každý dbát na své dobré vystupování a chování 
- nikdo nebude vstupovat do cizích stanů bez souhlasu jejich obyvatel 
- ve stanech nebude nikdo přechovávat potraviny – lze je odevzdat do táborové 

kuchyně  
- k jídlu nastupuje celý oddíl pohromadě včetně oddílového vedoucího, každý 

čistý a umytý 
- zbytky jídla a odpadky je nutné vhazovat do určených nádob 
- vodu na pití je možno používat pouze převařenou, a to z určené nádoby 
- nádobí (ešus, lžíci) si umyje každý neprodleně po jídle v určené nádobě 

s teplou vodou a opláchne 
- ve stanech, ale i ve všech prostorách tábora každý dodržuje pořádek a čistotu 
- během deště se nikdo nedotýká stanových plachet 
- doba poledního klidu je určena pro odpočinek 
- v době večerky nikdo nebude rušit ostatní ze spánku 
- koupání je možné pouze pod dohledem vedoucího 
- ve stanech je zakázáno svítit svíčkami 
- nebude-li se táborník cítit zdráv anebo se zraní, oznámí to ihned zdravotnici 

nebo vedoucímu 
- každý účastník tábora je povinen uposlechnout vedoucího či instruktora svého 

oddílu, ale také kteréhokoli vedoucí na táboře 
- návštěvy rodičů na táboře nejsou z důvodů výchovných a zdravotních povoleny 
- v táboře je přísný zákaz kouření, přechovávání nebo požívání alkoholických 

nápojů nebo jiných návykových látek!!! 
- každý účastník sám ručí za ztrátu či poškození vlastních cenných předmětů 

(elektronické hry, drahé hodinky, řetízky, prstýnky, náušnice, mobilní telefony 
atd.).   


