Táborový řád
letních táborů
DĚTI BEZ HRANIC
JÁ, účastník tábora pořádaného organizací DĚTI BEZ HRANIC, jsem byl svým oddílovým vedoucím první den tábora
poučen o táborovém řádu, každé ustanovení mi vysvětlil a řekl proč ho mám dodržovat, abychom se na táboře měli dobře a
užili si prázdniny ve zdraví a prima zábavě. Teď tedy vím, že na táboře mám dodržovat toto:
1
Ustanovení tohoto táborového řádu dodržuji po celou dobu tábora.
2
Svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému oddílu, táboru ani rodičům.
3
Svědomitě a zodpovědně a bez zbytečných řečí vykonávám pokyny a rady svého oddílového vedoucího či praktikanta,
případně ostatních dospělých pracovníků v táboře.
4
Dodržuji režim dne i jeho program.
5
Ochotně každému rád pomohu, vyhnu se sporům a hádkám.
6
Budu se chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky.
7
Bez vědomí svého vedoucího se nevzdálím od oddílu, a ani ve snu mě nenapadne opustit tábor.
8
Budu se snažit mít dobrou náladu, překonat rozmrzelost, přispěji k tomu, aby byl můj oddíl nejlepší z celého tábora.
9
Budu jíst vše, co jsem si vzal na stůl. Porce, které jsem si vzal v kuchyni, sním, nebudu plýtvat jídlem. Jídlo nebudu nosit ven
z jídelny.
10
Budu se slušně vyjadřovat a zdržím se vulgárních výrazů a urážek.
11
Budu pečovat o pořádek v chatičce/pokoji, kolem ní i v celém táboře. Nebudu ničit zařízení tábora, ani věci svých kamarádů.
12
Budu pečovat o svoji osobní hygienu.
13
Přidělené služby vykonávám pečlivě a svědomitě. Nebudu se bát žádné práce.
14
Oddíloví vedoucí a praktikanti jsou mými staršími kamarády, zastupují na táboře mé rodiče. Budu jim nápomocen v jejich
práci. V případě osobních problémů se na ně budu s důvěrou obracet. Budu sám dbát o svoji bezpečnost a o bezpečnost svých
kamarádů.
15
Chci-li si vypůjčit knihy, hry nebo sportovní nářadí, řídím se výpůjčním řádem, vše v pořádku vrátím. Poškodím-li něco,
škodu nahradím.
16
Bez souhlasu oddílového vedoucího, praktikanta nebo jiného dospělého pracovníka v táboře, nesmím opustit areál tábora ani
pokud jde o nejbližší okolí.

17
Mobilní telefon, MP3 přehrávač, apod. používám jen v době osobního volna.
18
V průběhu nočního klidu, tedy od večerky až do budíčku, jsem ve své chatce. V uvedené době nesmím bezdůvodně opouštět
svoji chatku, pouze v nutných případech.
19
V průběhu nočního klidu se chovám tiše a ohleduplně. Neruším ostatní kamarády, kteří jsou unaveni a chtějí odpočívat.
20
Pravidelně si prohlížím své tělo, nalezené klíště sám nevyndávám, hlásím je zdravotníkovi. Na hry a vycházky do lesa
používám repelent, zejména na nohy a jiné nekryté části těla. Také předcházím úžehu, úpalu, popálení kůže od slunce, nosím
brýle, pokrývku hlavy, používám opalovací krém.
21
V chatkách nesmím používat otevřený oheň (svíce, zápalky, apod.), oheň vlastně nesmím rozdělávat vůbec nikde.
22
Po celou dobu konání tábora nesmím dělat věci, které smějí dělat dospěláci (např. nesmím kouřit a požívat a skladovat
alkoholické, či jiné návykové látky).
22
V chatkách nesmím skladovat potraviny s výjimkou sladkostí a limonád.
23
Mokré věci nedávám do kufru či batohu, suším je na místě k tomu určeném.
24
Bez vyzvání pracovníků kuchyně nevstupuji do kuchyně a přilehlých prostor.
25
Jen jestliže mi to oddíloví vedoucí dovolí a zásadně za jeho dozoru mohu pracovat s pilou, sekyrou či jiným nářadím, dbám
na bezpečnost svou i ostatních kamarádů. Pamatuji si, že nářadí je na práci a ne na hraní. Ve směru práce se sekerou nesmí
nikdo stát, toto stále kontroluji.
26
Každý i drobný úraz či odřeninu si nechám ošetřit u táborového zdravotníka. Také při jiných zdravotních obtížích informuji
svého oddílového vedoucího a zdravotníka. O návštěvě zdravotníka informuji oddílového vedoucího co nejdřív.
27
Na výletě či jiném pohybu mimo tábor jsem neustále se svým oddílem či určenou skupinou, které svévolně neopouštím.
28
Přírodu neničím, ale chráním.
29
Když dostanu balík, rozbalím ho za přítomnosti oddílového vedoucího, který posoudí, zda v balíku nejsou zkažené potraviny.
30
Nesmím bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování, či stěhovat nábytek na své ubikaci. Návštěvy na
cizích chatičkách bez souhlasu všech zde ubytovaných jsou zakázány.
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