Táborový řád – příměstské tábory
Stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora - dospělých i dětí, dále jen
táborníků.
A) Základní povinnosti
1. Všichni táborníci jsou povinni řídit se Táborovým řádem, Denním režimem
a pokyny hlavního vedoucího a oddílových vedoucích.
2. Táborníci usilují o dobré vztahy v táboře.
3. Bez vědomí hlavního vedoucího se z tábora nikdo nevzdálí.
4. Po celou dobu tábora se k sobě budeme chovat slušně - budeme se varovat hádek,
sporů a vulgárních výrazů.
5. Táborníci zachovávají pořádek v celém prostoru tábora.
6. Dojde-li k poškození nebo ztrátě táborového vybavení, musí to táborník
neprodleně oznámit svému oddílovému vedoucímu.
7. Každé poranění a onemocnění ihned budeme hlásit oddílovému nebo hlavnímu
vedoucímu.
8. Půjčené nářadí, náčiní, pomůcky a materiál včas vrátíme na místo výpůjčky.
9. Ve všech soutěžích táborníci ctí zásady fair play.
10. V případě hrubého porušení táborového řádu (šikana, ublížení na zdraví jiné
osobě, opakované nerespektování pokynů vedoucího,…) bude dítě neprodleně
vyloučeno bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
B) Denní režim
1. Všichni táborníci jsou povinni dodržovat denní režim i denní program a zúčastnit se
celého programu.
2. Bez vědomí a souhlasu svého oddílového vedoucího se táborníci nesmějí vzdálit
z tábora.
V průběhu programu se nesmějí vzdálit z prostoru, kde program pro jejich oddíl
probíhá.
C) Bezpečnost
1. Táborníci jsou povinni svým chováním podle možností předcházet úrazům,
onemocnění a škodám na majetku. Pracovníci tábora jsou povinni seznámit se s
předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně a důsledně se jimi řídit.
2. Jakékoli mimořádné události - onemocnění nebo zranění, požár, přítomnost cizí osoby
v táboře apod. je táborník povinen neprodleně oznámit nejbližšímu vedoucímu.
3. Po dobu tábora platí přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, používání
omamných a psychotropních látek a jedů, násilí, hrubé neslušnosti nebo skutků, které
by mohly být klasifikovány jako přestupek nebo trestný čin. Za porušení tohoto
zákazu je dítě ihned vyloučeno bez nároku na jakoukoli kompenzaci.

