PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOROVÝ ŘÁD
1. Vedoucí na táboře zastupují rodiče a odpovídají za mou bezpečnost. Kdykoliv se na ně mohu
s důvěrou obrátit...
2. Během tábora budu respektovat vše, co je dáno v táborovém řádu.
3. Táborník se řídí pokyny vedoucích. Dbá na slušné vystupování a chování, fyzicky ani psychicky
neubližuje ostatním účastníkům tábora a jedná v duchu fair-play.
4. Táborník dbá o své zdraví a neohrožuje zdraví ostatních. Necítí-li se táborník zdráv či se zraní,
oznámí to ihned svému vedoucímu. Užívání drog, pití alkoholu a kouření má táborník přísně
zakázáno. Táborník u sebe nemá nebezpečné předměty jako např.: nože, zbraně, zápalky...
5. Táborník dodržuje stanovený denní režim a účastní se táborového programu, udržuje pořádek a
čistotu. Táborník neopustí určené prostory činnosti bez vědomí vedoucího. Při přesunech a výletech
dbá každý na osobní bezpečnost, zejména při pohybu na komunikaci pro vozidla, po chodníku,
v nebezpečném terénu. Táborníci jdou v útvaru podle pokynu vedoucích, nepostrkují se a nehlučí.
Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí
vedoucího oddělen od příslušné skupiny. Při přepravě v dopravním prostředku (vlak, autobus)
všichni dbají zvýšené opatrnosti. Při nastupování čekají na pokyn vedoucího a po vystoupení se řadí
do dvojic.
6. Nikdo bez souhlasu vedoucího nejde do vody, neleze na stromy a nepodniká jiné extrémní
výkony. Všichni táborníci se chovají ohleduplně k přírodě.
7. Táborník chrání veškerý (táborový, školní i svůj) majetek před poškozením či ztrátou. Případnou
ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného
táborníka, je povinen škodu nahradit. Táborník nepoužívá cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka.
Nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Táborník si na tábor nebere cenné
předměty a peníze nad rámec doporučené výše kapesného. Používání mobilních telefonů a zábavné
elektroniky (hry, přehrávače, tablety, apod.) není v průběhu denního programu dovoleno. Jejich
používání je povoleno pouze o přestávce, popř. se svolením vedoucího.
8. Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán
napomenutím či podmínečným vyloučením. Může být také z tábora vyloučen a poslán domů bez
finanční náhrady za zbytek tábora.
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