Táborový řád
Pro účely tohoto řádu se rozumí:
• táborníkem – dětský účastník tábora
• zákonným zástupcem – rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte
• vedoucím – kterýkoliv dospělý pracovník tábora
• praktikant - pracovník tábora starší 15ti let

ČÁST PRVNÍ – POHYB TÁBORNÍKŮ
Čl. 1
Pohyb táborníků v tábořišti
1. Táborník se smí pohybovat ve všech společných prostorách tábořiště.
2. Návštěva cizího stanu je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných
v tomto stanu.
3. Táborníkům se zakazuje vstup do táborové kuchyně a skladů potravin. Táborníkům je volně
přístupná pouze jídelna.
4. Táborníkům se dále zakazuje vstup do stanů, kde je uloženo nářadí a sportovní náčiní bez
souhlasu vedoucího.
Čl. 2
Pohyb táborníků mimo tábořiště
1. Táborníkům je zakázáno opouštět tábořiště bez souhlasu vedoucího.
2. Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat
jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného
prostoru je zakázáno.
3. Při koupání táborník nesmí vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího.

ČÁST DRUHÁ – CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ
Čl. 3
1. Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá mluva táborníků je
také prohřeškem proti tomuto řádu.
2. Táborník jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních.
3. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora – především
mladším a slabším.
4. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
5. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese
pořadatel tábora odpovědnost.
6. Táborníkům je zakázáno mít u sebe (nebo ve stanu) zápalky nebo zapalovač. K činnostem,
ke kterým je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá vedoucí, kterému budou
po použití vráceny.
Čl. 4
1. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k jeho danému účelu.
2. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
3. Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.
4. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce
nahradit.
5. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál se půjčují přes
oddílového vedoucího.

6. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál vrací táborník po
ukončení čisté a v pořádku svému oddílovému vedoucímu, a to nejpozději do večerního
nástupu.
Čl. 5
1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
2. Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve stanech, v prostoru celého tábořiště i jeho
okolí.
3. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění.

ČÁST TŘETÍ – TÁBOROVÁ ČINNOST
Čl. 6
1. Táborník je povinen dodržovat denní režim uvedený v příloze tohoto táborového řádu.
2. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
3. Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek vlastní
zvýhodnění, anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků.
4. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí
vedoucího oddělen od příslušné skupiny.
5. Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby
nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.
Čl. 7
1. Táborníkům se zakazuje brát s sebou na tábor elektroniku /např. mobilní telefon, tablet …/
2. Táborníkovi, který tento zákaz poruší, bude příslušná elektronika odebrána a uschována.
Vrácena bude až na konci tábora jeho zákonným zástupcům.

ČÁST ČTVRTÁ – STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ
Čl. 8
Stravování
1. Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu je zakázáno.
2. Pokud má táborník s sebou potraviny, které vyžadují uchovávání v chladu a suchu, je
z hygienických důvodů povinen je po domluvě s vedoucím uskladnit v prostorách budovy
k tomu určených.
3. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené nápoje, které jsou táborníkům
neustále a kdykoliv přístupné.
4. Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je táborníkovi zakázáno
konzumovat vybrané potraviny (př. majonéza, kupované nebalené potraviny apod.), zejména
při výletech.
5. Na výdej jídla chodí táborník vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. V jídelně dbá
táborník slušného vystupování a kulturního stolování.
6. Každý táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy
na určené místo.
Čl. 9
Péče o zdraví
1. Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování
s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami.
2. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoliv zranění nebo
onemocnění je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi.
3. V případě závažnějšího onemocnění bude táborníkovi po domluvě hlavního vedoucího
s lékařem bez náhrady ukončen pobyt.

4. Táborník dodržuje základní hygienické návyky (včetně mytí rukou, vlasů, čištění zubů,
oddělování čistého a špinavého prádla apod.) a pravidla. Využívá WC ke svému účelu a to
i v noci (vykonávání potřeby jinde je přísně zakázáno).
5. Zákonní zástupci jsou povinni táborníkovi zajistit odpovídající vybavení, které mu umožní
spokojeně, pohodlně, naplno a ve zdraví strávit pobyt po celou dobu jeho trvání a za každého
počasí (spacák odpovídající i výkyvům od průměrných sezónních teplot, vhodnou
a pohodlnou obuv, dostatečné množství vhodného oblečení a prádla, pláštěnku, láhev na pití,
viz seznam, který rodiče obdrželi).

ČÁST PÁTÁ – OSTATNÍ PRAVIDLA
Čl. 10
Návštěvy
6. Návštěvy na táboře jsou povoleny jen v mimořádných případech a pouze s vědomím a
výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora.
7. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani zákonní
zástupci) do tábora přístup.
8. Z výchovných a zdravotních důvodu návštěvy na táboře nedoporučujeme. Děti se postupně
adaptují a zásahy zvenčí nejsou vhodné. Raději dětem pošlete pohled, dopis nebo balíček.
9. Při pohybu cizích osob v areálu tábora vždy táborníci upozorní některého z vedoucích.
Čl. 11
Porušení táborového řádu
1. Přiměřené tresty za drobné prohřešky proti táborovému řádu uděluje kterýkoliv vedoucí.
2. Tresty za závažné prohřešky proti táborovému řádu uděluje táborníkův oddílový vedoucí ve
spolupráci s hlavním vedoucím.
3. Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu
může vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora, a to bez finanční náhrady za
zbývající pobyt. V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím
povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt.
4. Pořadatel tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí táborníka (za přítomnosti dítěte a
dvou vedoucích), a to při podezření na přechovávání omamných a návykových látek (alkohol,
tabákové výrobky, léky, drogy aj.), nebezpečných předmětů (nože, zbraně, pyrotechnika atp.)
nebo při důvodném podezření z krádeže.
Čl. 12
Předčasné ukončení pobytu
Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným
zástupcem táborníka ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka
odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora a na vlastní
náklady.
Čl. 13
Účinnost
Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Za spolek Krteček
Mgr. Tereza Jersáková

PŘÍLOHA – Denní režim tábora
ČAS OD

ČAS DO

AKTIVITA

7.30 h
budíček
7.40 h
8.00 h
rozcvička
8.00 h
8.30 h
snídaně
8.30 h
9.00 h
osobní hygiena, úklid stanů
9.00 h
12.00 h
dopolední program
10.00 h
přesnídávka
12.00 h
13.00 h
oběd
13.00 h
14.00 h
polední klid
14.00 h
18.00 h
odpolední program
16.00 h
svačina
18.00 h
19.00 h
večeře
19.00 h
21.00 h
večerní program
21.00 h
21.30 h
osobní hygiena, příprava na večerku
21.30 h
večerka
Polední klid = neorganizovaný čas, určený k odpočinku a znovunačerpání sil táborníků i vedoucích.
Účastníci zůstávají v areálu tábora a sami rozhodují o tom, jak své osobní volno stráví (spánek;
čtení; psaní dopisů; společenské hry, které jsou zde k zapůjčení apod.)
V případě celodenního výletu si organizátor vyhrazuje právo denní program upravit. Změna
programu může nastat i s ohledem na počasí a samozřejmě případnou únavu dětí.

TÁBOROVÉ SLUŽBY
VEDOUCÍ DNE
Za vedoucího dne je vždy pro každý den jmenován vedoucím tábora jeden ze členů vedení tábora.
Vedoucí dne zajišťuje a řídí denní program a celý denní chod tábora podle vydaného denního
rozkazu. V případě změn zajišťuje po dohodě s vedoucím tábora náhradní program. Je podřízen
vedoucímu tábora a nadřízen všem účastníkům tábora. Vedoucí dne se střídá při vydání denního
rozkazu.
Pracovní náplň vedoucího dne:
1. Dohlíží nad výkonem denní služby v kuchyni.
2. Zodpovídá za činnost noční služby a za dětské účastníky tábora, kteří nocují mimo tábor,
jakož i za klid v táboře po večerce. Schvaluje podpisem rozpis hlídek.
3. Organizuje podle pokynů vedoucího tábora nástupy na jednotlivá zaměstnání a práce na
táboře.
4. Odstraňuje nedostatky v průběhu dne.
5. Závěrem denní služby na táborové radě dává návrh na udělení pochval, trestů, hodnotí
výkon služeb.
6. Kontroluje převzetí denní služby, odpovídá za odstranění zjištěných nedostatků.
7. Odpovídá za zajištění tábora v noci a při výjimečných situacích (bouřka apod.).
8. Zajišťuje ranní nástup.
9. Je-li na programu rozdělávání ohňů, zodpovídá za to, že byly řádně uhašeny nebo určí osobu
k hlídání dohasínajících ohňů.
10. Odpovídá za dodržení bezpečnostních pravidel při jakékoliv činnosti v táboře.

DENNÍ SLUŽBA V KUCHYNI
Nastupuje v 7.00 hodin. Vaří snídani a připravuje vodu na čistění zubů, přičemž se chová naprosto
tiše až do budíčku.
Přes den zabezpečuje stravování táborníků, stará se o zásobování, doplňuje zásobu paliva.
V určenou hodinu předává za účasti vedoucího dne uklizenou kuchyni a okolí vedoucímu
následující služby. Činnost denní služby řídí vedoucí dne s instruktorem družiny, příkazy službě
mohou dávat dále vedoucí jejich oddílu, kuchařky, hospodář a vedoucí tábora.
Povinnosti vedoucího dne:
• dohlíží nad výkonem denní služby
• dává pokyn vedoucímu dne k nástupům na stravu
• zodpovídá za odložení stravy pro ty účastníky tábora, kteří jsou mimo tábor (potřebné údaje
mu poskytne vedoucí dne)
• zodpovídá za dodržení hygienických zásad v kuchyni (zákaz vstupu cizích osob, množství a
kvalita vody na mytí nádobí
• organizuje výdej stravy (služba jí před výdejem pro ostatní) včetně kontroly čistoty strávníků a
jídelního nádobí
• odpovídá za dostatek a kvalitu vody používané v kuchyni (vodu pro stravování je nutno vždy
převařit)
• odpovídá za zajištění nápojů pro strávníky
• odpovídá za správnou likvidaci odpadů

NOČNÍ HLÍDKA
Noční hlídka střeží majetek tábora a táborníky v průběhu noci.
1. Střeží tábor od 24.00 hodin do 6.00 hodin.
2. Pohybuje se po celém táboře potichu a bez světla. Baterku použije jen v nutném případě
(stráží i kuchyni, molo apod.).
3. Nesmí si dovolit žádnou úlevu, která by zmenšila její bdělost.
4. Nedovolí přístup do tábora nikomu, kdo není účastníkem tábora. Počíná-li si vetřelec
podezřele, nebo je neodbytný, vzbudí vedoucího dne. V případě vážného nebezpečí nebo při
nebezpečí z prodlení vyhlásí poplach.
5. Nedovolí táborníkům odchod mimo tábor.
6. Výstroj hlídky se řídí počasím, musí mít píšťalu, svítilnu a hodinky.
7. Následujícího člena hlídky vzbudí 5 minut před koncem své hlídky. Do svého stanu jde až po
nástupu nové hlídky.
8. Všechna zvláštní pozorování hlásí po budíčku vedoucímu dne.
9. Hlídky se určují jedno, maximálně dvoučlenné z řad táborníků do 15 let. Výjimky povoluje
pouze vedoucí tábora.
10. Samostatně jedná hlídka pouze při přímém osobním napadení nebo při nebezpečí z
prodlení, kdy vyhlašuje poplach.

