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Táborový řád a Podmínky Letního dětského tábora 

  

    Cílem tábora je vytvořit dobrou partu a prostřednictvím společných zážitků a připraveného 

programu poskytnou účastníkům aktivní, zajímavé a zábavné prožití letních prázdnin. K tomu mimo 

jiné napomáhá i dodržování tohoto táborového řádu. 

   Účastníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto 

táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být pobyt 

účastníka na táboře ukončen předáním zákonným zástupcům, kteří jsou povinni účastníka tábora 

odvést na vlastní náklady. V případě ukončení pobytu účastníka na táboře z důvodu hrubého 

porušení táborového řádu nevzniká nárok na vrácení účastnického poplatku. O ukončení pobytu 

účastníka na táboře rozhoduje hlavní vedoucí. 

  

    

Každý účastník tábora 

·         se bude chovat k ostatním účastníkům i vedoucím čestně a kamarádsky 

·         se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího i ostatních 

vedoucích 

·         se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru 

tábora a to ani do nejbližšího okolí 

·         je povinen udržovat svůj stan, tábořiště a okolí v čistotě 

·         dbá na svou osobní hygienu 

·         chrání přírodu živou i neživou 

·         dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje program svým nevhodným chováním 

·         dodržuje noční a polední klid, v jejich průběhu se chová tiše, neruší ostatní 

·         nepoškozuje zařízení tábora 

·         svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby ani jiný táborový materiál. Tyto věci mu může 

zapůjčit pouze jeho oddílový vedoucí (nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté 

a nepoškozené opět svému oddílovému vedoucímu) 

·         nahlásí každý i malý úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka jinému 

vedoucímu 

·         nastupuje k jídlu vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní. 

Zbytky jídla a odpadky odkládá na vymezená místa 

·         nebere na tábor kromě peněz v přiměřeném množství žádné cennosti, které by mohly být 

poškozeny nebo ztraceny např. šperky, mobilní telefon, elektronika, apod. (za tyto věci organizátor 

tábora nenese odpovědnost) 

·         si může uložit peníze u hlavního vedoucího tábora, za ztrátu peněz nebo jiných cenností, které 

nebudou uloženy u hlavního vedoucího tábora, nenese organizátor tábora žádnou odpovědnost 

·         při vycházce mimo tábor, dbá na vhodné vystupování a chování s ohledem na dobrou pověst 

letního dětského tábora 



    

 

  

  

Každý účastník tábora dodržuje 

·         zákaz přechovávání potravin nebo konzumace potravin mimo jídelnu 

·         zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů. 

·         zákaz koupání bez dozoru vedoucího, koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní 

přítomnosti vedoucího, koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně 

smrtelných), proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za hrubé porušení 

táborového řádu 

·         zákaz manipulace s ohněm a jeho rozdělávání bez dozoru vedoucího, rozdělávat oheň může 

účastník v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího 

·         zákaz vstupu do kuchyně není-li výslovně stanoveno jinak 

·         zákaz kouření a požívání alkoholu a jiných návykových a omamných látek, porušení tohoto 

zákazu bude považováno za hrubé porušení táborového řádu 

  

  

Vstup do prostoru tábora 
·         pohyb cizích osob, které nejsou účastníky ani organizátory tábora, v prostoru tábora je možný 

výhradně s výslovným souhlasem hlavního vedoucího, bez souhlasu hlavního vedoucího tábora mají 

cizí osoby do prostoru tábora vstup zakázán 
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