
TÁBOROVÝ ŘÁD 
stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora – dospělých i dětí, dále jen táborníků. 

 
 

Základní povinnosti 
 

• Všichni táborníci jsou povinni řídit se Táborovým řádem, Denním režimem, pokyny hlavního 
vedoucího, oddílových vedoucích, praktikantů, instruktorů a zdravotníka; 

• po celou dobu tábora se k sobě budou táborníci chovat slušně – vyvarují se hádek, sporů a 
vulgárních výrazů; 

• táborníci zachovávají pořádek v chatičkách a v celém prostoru tábora; 
• bez pozvání děti nevstupují do chatiček ostatních účastníků tábora, hlavní vedoucí, oddílový 

vedoucí, praktikant či zdravotník mohou vstupovat do chatky bez předchozího povolení; 
• dojde-li k poškození nebo ztrátě táborového vybavení, musí to táborník neprodleně oznámit svému 

oddílovému vedoucímu či jinému dozoru; 
• táborníci respektují soukromí i jiné názory ostatních účastníků tábora. 

 
 

Stravování a hygiena 
 

• Táborníci jsou povinni se vždy dostavit k odběru stravy - pokud z jakýchkoli důvodů nechtějí stravu 
konzumovat, oznámí to svému oddílovému vedoucímu; 

• jídlo se konzumuje výhradně v prostoru jídelny - v jídelně udržují pořádek a na stole po sobě 
nenechávají nádobí; 

• v žádném případě není povoleno nosit jídlo do chatek, konzumovat nebo uchovávat ho tam, 
v chatičkách je dovoleno uchovávat jen trvanlivé potraviny, jako jsou sušenky, chipsy apod., které si 
táborník přivezl z domova, dostal ho balíčkem nebo si ho zakoupil na výletě; 

• odpadky jsou táborníci povinni odkládat do odpadkových košů; 
• pro všechny táborníky je trvale připraveno pití v uzavřené nádobě s výpustným kohoutem, pokud 

pití došlo, upozorní táborník kohokoliv z vedoucích nebo personálu kuchyně; 
• každý den a na spaní se táborníci převlékají - mokré oblečení usuší na místě tomu určeném; 
• důležité je dodržovat osobní hygienu, pro kterou slouží umývárny a sprchy - před jídlem a po použití 

WC si vždy táborníci umyjí ruce; 
• jakékoliv závady či nečistoty v prostoru WC a umýváren táborníci hlásí kterémukoliv vedoucímu 

nebo paní uklízečce; 
• je zakázáno provádět osobní potřebu jinde než na WC (platí zejména pro prostor za chatkami). 

 
 

Bezpečnost 
 

• 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; 

• děti smějí používat pracovní náčiní (sekyry, pily, lopaty, kolečka apod.) pouze se souhlasem 
oddílového vedoucího a za dozoru dospělé osoby; 

• táborníci se smí koupat jen při dozoru dospělé osoby; 
• jakékoli mimořádné události – onemocnění nebo zranění, požár, přítomnost cizí osoby v táboře 

apod. je táborník povinen neprodleně oznámit nejbližšímu vedoucímu; 
• táborníkům je zakázáno pití alkoholických nápojů, kouření a požívání jakýchkoli jiných drog a 

omamných látek po celou dobu tábora. Porušení tohoto zákazu může být důvodem pro vyloučení 
z tábora bez nároku na vrácení peněz a jeho odjezd bude na náklady zákonného zástupce. 



 
 

Zákaz 
 

• Opuštění táborové základny bez vědomí kteréhokoliv dozoru; 
• koupání bez dozoru dospělé osoby, nebezpečné skákání do vody; 
• rozdělávání či jakákoliv manipulace s ohněm; 
• používání mobilního telefonu v době denního programu; 
• opouštění chatek v době nočního klidu bez řádného důvodu (na WC je povoleno); 
• užívání léků, které trvale táborník neužívá bez vědomí zdravotníka; 
• kouření; 
• pití alkoholu; 
• požití jiných návykových a omamných látek. 

  
 

Při porušení těchto pravidel, táborového řádu či denního rozkazu může být táborníkovi uložena důtka, 
podmínečné vyloučení či vyloučení z tábora bez nároku na vrácení peněz a jeho odjezd bude na náklady 

zákonného zástupce. 
 

V případě podezření na uchovávání cigaret, alkoholu nebo návykových látek může hlavní nebo oddílový 
vedoucí prohlédnout táborníkovi jeho osobní věci, tyto předměty mu zabavit a ihned informovat rodiče. 

Táborník může být vyloučen z tábora bez nároku na vrácení peněz a jeho odjezd bude na náklady zákonného 
zástupce. 

 
 
 
A nezapomeňte si s sebou přibalit: 
 

• BATŮŽEK, protože budeme chodit na výlety, 
• ČEPICI, protože se budeme hodně pohybovat na sluníčku, 
• LAHEV NA PITÍ, protože je nutné dodržovat pitý režim, 
• PLAVKY, protože se budeme koupat, 
• DOPISNÍ PAPÍR, OBÁLKY, TUŽKU A ZNÁMKY, abyste mohli poslat dopis rodičům, který je určitě 

potěší, 
• kdo má a na umí hrát na nějaký HUDEBNÍ NÁSTROJ, protože budeme zpívat u táboráku. 

 
• A také s sebou vezměte nějakého KAMARÁDA, ať si užije prázdniny i on! 
• V neposlední řadě nezapomeňte na DOBROU NÁLADU, bude se vám hodit! :) 

 

 

 


