5. část přihlášky – odevzdejte v den nástupu na tábor

TÁBOROVÝ ŘÁD TÁBORA POHODA 2020
•
•

Je nedílnou součástí závazné přihlášky. Rodiče jsou s Táborovým řádem Pohoda seznámeni při
přihlášení dítěte do tábora a stvrzují to svým podpisem.
Děti jsou s tímto řádem seznámeny první den pobytu na táboře. Taktéž seznámení
s Táborovým řádem Pohoda 2020 stvrdí podpisem.

Každý účastník tábora je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu
tábora Pohoda 2020:
1.

Každý účastník tábora se bude k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky, mluví
mezi sebou slušně. Účastníci tábora se chovají v areálu tábora, po všech komunikacích,
v lese, ve městě, na koupališti atd. ukázněně, chrání své zdraví i zdraví ostatních.
V chatkách nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze.

2.

Je zakázáno vstupovat do cizích chatek a místností bez vědomí jejich obyvatel, do
klubovny mohou táborníci pouze se svolením svého vedoucího.

3.

K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě pod dohledem vedoucího, s umytýma
rukama a čistým nádobím (ešusem). V jídelně dbá slušného vystupování a správného
stolování. Jídla si bere jen tolik, kolik sní – s jídlem neplýtvá.

4.

Rozhodnutí a pokyny vedoucího tábora, jeho zástupce a oddílových vedoucích jsou platná
pro všechny účastníky tábora a členy oddílů.

5.

Všechna onemocnění nebo úrazy se hlásí ihned svému vedoucímu, který je odvede
k ošetření. Do prostorů ošetřovny má přístup pouze nemocný, zdravotník a vedoucí
tábora.

6.

Z prostoru tábora se nesmí nikdo bez vědomí vedoucích vzdálit.

7.

Oheň se smí rozdělávat pouze se svolením vedoucího tábora nebo jeho zástupce, a to
vždy na určeném (vyhrazeném) místě.

8.

V táboře je každý dobrým hospodářem. Neničí a nepoškozuje táborové zařízení a okolí
tábora. Pečuje o pořádek a čistotu ve své chatce a ve všech táborových prostorách.
Odpadky je nutné odhazovat pouze do určených nádob i s ohledem na jejich třídění. Mytí
nádobí je povoleno pouze na místě k tomu určeném.

9.

Veškerá poškození a závady na vybavení tábora je nutno neprodleně hlásit oddílovému
vedoucímu, vedoucímu tábora nebo jeho zástupci. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený
majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce uhradit.

10. Koupání je povoleno pouze se souhlasem oddílového vedoucího a zdravotníka, a to ve
skupinkách za příslušného dozoru při dodržování všech nařízení a bezpečnostních
předpisů.
11. Účastníci tábora jsou povinni vzorně vykonávat přidělené služby, povinnosti vyplývající
z táborového života.

12. Při mimořádných situacích (požár, povodeň apod.) se řídí všichni účastníci tábora pokyny
vedení tábora.
13. Při pohybu cizích osob v areálu tábora na ně táborník upozorní vedení tábora. Je-li to
návštěva, pozdraví a dál se věnuje své činnosti.
14. Dobu poledního klidu využije účastník tábora k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora.
V době od večerky až do budíčku nikdo nebude rušit ostatní ze spánku.
15. Součástí táborového řádu je režim dne a denní program.
16. Za porušení táborového řádu může vedoucí tábora provinilce veřejně pokárat, za hrubé
porušení i vyloučit z tábora.
Režim dne tábora Pohoda:
8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 12.30
12.30 – 13.30

budíček
rozcvička
ranní hygiena, úklid
snídaně
dopolední program
svačina
dopolední program
oběd

13.30 – 14.30
14.30 – 16.30
16.30 – 16.45
16.45 – 18.30
18.30 – 19.15
19.15 – 19.45
19.45 – 21.00
21.00 – 21.30
21.30

polední klid
odpolední program
svačina
odpolední program
večeře
nástup
večerní program
večerní hygiena
večerka

Vedení tábora:
•
•
•

nedoporučuje dětem brát s sebou mobilní telefony ani jiné cenné předměty (např. tablety,
notebooky atd.)
neodpovídá za skladování cenných předmětů, za jejich případné poškození, ztrátu či odcizení
si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí (za přítomnosti dítěte a dvou táborových pracovníků),
a to při podezření na přechovávání či používání omamných či jiných psychotropních látek nebo
nebezpečných věcí (např. pyrotechnika)
Vedení tábora vyloučí dítě z pobytu, bez nároku na vrácení poměrné finanční částky:

•
•
•

při opakovaném porušování táborového řádu
při výskytu patologických projevů chování jako je šikana, fyzické či psychické ubližování a
napadání, sexuální aktivity apod.
příp. jiné nezákonné jednání

V _____________________ dne_____________
Podpis zákonného zástupce: _______________________________

