
Táborový řád  
 

Táborový řád je důleţitý dokument a kaţdý účastník tábora by jej měl znát. Na 

začátku tábora jsou s ním všichni seznámeni a po celou dobu je vyvěšen na viditelném 

a přístupném místě.  

Jeho dodrţováním se všichni přičiníme o to, aby se nám na táboře líbilo. 

 

1. Tábor vede a řídí hlavní vedoucí a všichni táborníci jsou povinni jeho pokyny 

respektovat. Účastníci tábora jsou také povinni respektovat pokyny vedoucích, 

rádců, zdravotníka a kuchařek. 

 

2. Spory  

 Veškeré neshody dětí řeší vedoucí a rádci, jejich rozhodnutí je konečné.  

 Veškeré neshody vedoucích a rádců řeší hlavní vedoucí, i jeho rozhodnutí je 

konečné.  

 

3. Bez souhlasu hlavního vedoucího nesmí nikdo opustit tábor ani provádět jakoukoli 

činnost mimo program. Zejména KOUPÁNÍ je povoleno jen se souhlasem a pod 

dozorem osoby pověřené hlavním vedoucím. 

 

4. Z důvodu bezpečnosti práce a z důvodů hygienických jsou v táboře vyhlášena 

místa „TABU“, která jsou bez souhlasu vedoucího nepřístupná. 

 

Jsou to:  

 RYBNÍK, MOLO A HRÁZ 

 KRUHY KOLEM OHNIŠTĚ A STOŢÁRU  

 SEKERA PRÁCE 

 VLAJKY 

 ŠPAČKÁRNY 

 CIZÍ STANY BEZ SOUHLASU JEJICH OBYVATEL 

 TEE – PEE BEZ SOUHLASU MAJITELE 

 LATRÍNY OPAČNÉHO POHLAVÍ 

 BAŢINY 

 

Místa přístupná pouze sluţbě:   

 KUCHYNĚ 

 DŘEVNÍK 

 ZÁSOBÁK 

 SKLÍPEK 

 

 



 

5. Služba 

• Sluţbu vzbudí rádce nebo vedoucí skupiny jiţ před budíčkem ostatních. 

• Podílí se na přípravě jídla a dřeva, úklidu a drobných táborových pracích. 

• V den sluţby se daná skupina neúčastní programu. 

• Do sluţby chodíme v pevné obuvi a v pracovním oblečení. 

• Kaţdá skupina má sluţbu zhruba 3x za tábor. 

 

6. Hlídka 

• Ve stejný den nesmí mít skupina sluţbu i hlídku. 

• Probíhá od 22:00 do 5:00, členové skupiny se střídají zhruba po hodině. 

• Rozpis hlídek má na starosti rádce a vedoucí skupiny. 

• Kaţdá skupina má hlídku zhruba 3x za tábor. 

 

7. Rozdělávání ohně, včetně manipulace s ním je moţné jen se souhlasem některého 

z vedoucích nebo rádců. 

 

8. Stan  

 Zapalování svíček, petrolejek či jiných hořlavých či nehořlavých materiálů 

je zakázáno.  

 Veškeré jídlo se skladuje v zásobáku, ve stanu je povoleno míti pouze 

cukrovinky.  

 Při nalezení tří obalů od stejných bonbónů na tábořišti se zbylé bonbóny 

zabavují a rozdají ostatním. 

 Ve stanu se průběţně uklízí, minimálně však 1x denně a to ráno před 

bodováním.  

 

9. Jídlo  

 Před jídlem se nejdříve uklidí veškeré nářadí, s nímţ jsme pracovali a potom 

je nástup na mytí rukou s mýdlem a ručníkem.  

 Před vydáním jídla se jednotlivcům kontrolují ruce a čisté nádobí. Hříšník 

nedostane najíst dříve, dokud neodstraní nedostatky.  

 Polévku si musí dát kaţdý před hlavním chodem.  

 Každý si nechá nandat tolik, kolik sní.  

 Případné balíčky od rodičů se rozbalují za přítomnosti vedení, jeţ určí, co 

se musí sníst hned a co lze schovat v zásobáku. Jídlo z balíčku je dostupné 

kaţdý den vţdy po hlavním jídle.  

 V jídelně se chováme kultivovaně a dodrţujeme zásady stolování.  

• Po jídle si ihned umyjeme ešus ve vodě s jarem a následně  

    opláchneme v pitné vodě s hypermanganem.  

 Jídlo se nesmí vynášet z jídelny!!! Výjimkou jsou případy, kdy to vyţaduje 

program. 

 Do jídelny chodíme oblečení a obutí 

 Návštěvy si chodí pro jídlo jako poslední 



 

10. Hygiena  

 Ráno si kaţdý umyje minimálně obličej a ruce - další dle rozcvičky.  

 Čištění zubů se provádí minimálně 2x denně - ráno před snídaní a večer při 

přípravě na večerku.  

 Po večerní hygieně se chováme tak, abychom se neušpinili a rozhodně uţ nic 

nekonzumujeme.  

 Při odchodu z latrín si vţdy umyjeme ruce v tekoucí vodě 

 Zdravým je zakázáno pouţívat záchod pro marody 
 

11. Nářadí 

Kaţdý kdo si půjčuje nářadí z dílny či skladu je povinen to oznámit Mistrovi dílny. 

Za nářadí je pak účastník zodpovědný. Při poškození vše nahlásí, nástroj vrátí a 

pokud ho lze opravit, provede tak ve svém osobním volnu. Před kaţdým jídlem se 

nářadí uklízí.  
 

12. Zdraví  

           • O naše zdraví pečuje na táboře zdravotník.  

           • Pokud se zraníme, či nám není dobře, nebo jsme nalezli přisáté klíště, jdeme to 

ihned nahlásit zdravotníkovi či nejbliţšímu vedoucímu/rádci.  

           • Zdravotník má právo kontrolovat stav všech účastníků tábora vţdy po nástupu.  

           • Pokud je někdo nemocný, dbá pokynů zdravotníka.  

           • Zdravotník kontroluje stav kuchyně, potravin a latrín 
 

13. Noční klid  

Všichni obyvatelé tábora jsou povinni dodrţovat noční klid od 22:00 do 8:00.  

V této době je zakázáno svícení, povídání, zbytečné vycházení ze stanů a rušení 

okolí!!  Na záchod je povoleno chodit i v noci po oznámení hlídce. 
 

14. Osobní věci 

Kaţdý se o ně pečlivě stará a veškeré ztráty či nálezy hlásí vedení. Nalezené 

zapomenuté věci se vrací majiteli v draţbě nebo za drobný trest. Mobilní telefony a 

jiná elektronická zařízení nejsou na táboře potřeba, hrozí jim poškození a není je kde 

dobíjet, proto je doporučujeme nechat doma. 

Za ztrátu či poškození cenných věcí na táboře neručíme. 
 

15. Za nejzávažnější porušení táborového řádu se povaţuje ubliţování jiným, uţívání 

jakýchkoliv škodlivých látek (cigarety, alkohol, atd.) a jejich uchovávání v táboře, 

opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí vedoucího, krádeţ cizí věci nebo 

peněz a soustavné porušování pokynů těch, kdo tě mají na starost. V případě 

takového provinění můţe následovat i tvé vyloučení z tábora. Při vyloučení z tábora 

se částka uhrazená za tábor nevrací. 
 

16. Dotazy, připomínky a přání se řeší podle rozhodnutí hlavního vedoucího a ve 

spolupráci s vedoucími a rádci. 


