
Táborový řád 

1. Všichni účastníci jsou povinni řídit se Táborovým řádem (TŘ), pokyny hlavního vedoucího, oddílových vedoucích, 

praktikantů a zdravotníka. Menší provinění proti TŘ budou řešeny domluvou, v případě hrubého či opakovaného 

porušení TŘ bude dítě z tábora vyloučeno. O každém hrubém porušení TŘ informuje bezprostředně hlavní vedoucí 

rodiče dítěte.  

2. Účastníci tábora se chovají slušně, nepoužívají vulgární, hrubé či urážlivé výrazy, dodržují denní režim, plní denní 

program, nenarušují ho svým nevhodným chováním.  Účastníci tábora se nebudou prát, nadávat si ani si jinak 

ubližovat. Násilí je bráno jako hrubé porušení tohoto řádu. 

3. Bez vědomí a souhlasu svého oddílového vedoucího se účastníci nesmějí vzdálit z tábora mimo dohled a doslech. V 

průběhu činností se nesmějí vzdálit z prostoru, kde činnost probíhá a který je vymezen při vysvětlování pravidel 

činnosti. 

4. Počínají si tak, aby nedošlo k poškození vybavení, svých osobních věcí či věcí svých kamarádů. Úmyslné 

poškozování cizích věcí je bráno jako hrubé porušování tohoto řádu. Za poškozené vybavení tábora nesou 

zodpovědnost zákonní zástupci dítěte.   

5. Děti udržují pořádek a podílejí se na úklidu nejen svých osobních věcí, ale také věcí společných! V rámci služebního 

oddílu se podílejí se i na umývání nádobí, úklidu, pomoc v kuchyni, přípravě dřeva, apod. Po příchodu z výletu, 

koupání si každý zkontroluje své oblečení, všechny mokré věci umístí na místo, kde se oblečení suší. 

6. Dětem je zakázáno manipulovat s ohněm, sirkami, noži, sekerou, pilou a dalšími nebezpečnými věcmi bez 

výslovného souhlasu a dohledu vedoucího. Děti si bez svolení vedoucího nepůjčují táborové vybavení. Pokud si po 

svolení vedoucího cokoliv vypůjčí, vždy vypůjčenou věc vrátí zpět na své místo!  

7. V případě zjištění škody či závady táborového vybavení, též požáru, dítě tuto skutečnost ohlásí neprodleně 

vedoucímu. Chrání svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí oddílovému vedoucímu. 

8. Pokud to dítěti zdravotní stav dovoluje, účastní se bez výjimky táborového programu. Zdravotní omezení jsou 

vypsána v Přihlášce dítěte na LT rodiči. Každé sebemenší poranění, úraz, nevolnost, dítě hlásí zdravotníkovi a v jeho 

nepřítomnosti vedoucímu bez odkladu. To platí i v případě objevení klíštěte, též u průjmu a zvracení. 

9. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího. Je zákaz skoků do vody. Koupání 

je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů, proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude 

považováno za zvlášť závažné porušení TŘ, za které může být dítě i okamžitě vyloučeno z tábora. 

10. Děti si mohou uložit peníze a jiné cennosti u oddílového vedoucího. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe 

a ztratí je, vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. 

11. Po celou dobu konání je dětem zakázáno požívat návykové a psychotropní látky (alkohol, tabák, marihuana 

apod.). Porušení tohoto bodu je bráno za hrubé porušení TŘ. 

12. Návštěvy na táboře jsou z hygienických i psychosociálních důvodů nevhodné. 

 


