TÁBOROVÝ ŘÁD
Pro dobrou náladu, klidný průběh tábora a hlavně kvůli bezpečí všech je velmi důležité, aby
existovala pravidla, která říkají, čeho se vyvarovat abychom si celý pobyt užili. Jejich dodržování ze strany
všech účastníků považujeme za nezbytné, stejně jako i všichni pracovníci tábora musejí dodržovat řadu
pravidel. Cílem tábora je vytvořit dobrou partu dětí i vedoucích, kteří se budou na tábor rádi vracet. Za
nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník vyloučen z tábora
a poslán domů bez finanční náhrady.
1. První den tábora vedoucí seznání děti s plánovaným programem, s režimem dne, bezpečností při
činnostech v rámci každodenních aktivit, po ukončení dne seznámí děti s programem na další den.
2. Pohyb dětí – dětem není dovoleno vzdalovat z místa pobytu tj. budovy, ze zahrady, koupaliště, hřiště,
z jídelny, tělocvičny nikdy se nevzdalují od skupiny na výletě či v dopravním prostředku.
3. Při přesunu z místa na místo dodržují pravidla silničního provozu a přepravní řády.
4. Při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy.
5. Účastníci tábora udržují čistotu ve svém okolí, v místě pobytu, řídí se výhradně pokyny dospělých –
vedoucích tábora, dodržují základní hygienické návyky a chování – WC, pořádek v prostorách, mytí rukou,
převlékání se, nakládání s mokrými věcmi, apod.
6. Po celou dobu LT (také ve stravovacích zařízeních) se chovají děti slušně, poslouchají pokynů vedoucího
tábora – poděkování, zdravení, udržování pořádku kolem sebe. Dodržujeme mezi sebou zásady slušného
chování (pozdrav, prosba, poděkování), nepoužíváme sprostá slova, hrubé výrazy.
7. Osobní věci si nosí děti s sebou nebo je odkládají na místo k tomu určené – toto určuje vedoucí tábora.
Veškeré ztráty děti okamžitě hlásí svému vedoucímu.
8. Pokud si děti berou s sebou mobilní telefon, digitální hru, přehrávač MP3,4 DVD a jiné, berou si je
s vědomím rodičů a budou si za ně zodpovídat.
9. Každý úraz, nevolnost a jiné zdravotní potíže hlásí účastníci vedoucímu tábora!
Není možné, aby dítě volně disponovalo léky či vitamíny. Léky, které dítě užívá, předají rodiče vedoucímu
v den nástupu na tábor, uvedou toto do Přihlášky a informují vedoucího. V době tábora děti nahlásí
vedoucímu nález klíštěte, ten zajistí jejich evidenci.
10. V kolektivu se všichni účastníci chovají společensky a kamarádsky, ohleduplně, respektují
a tolerují jeden druhého, úmyslně si fyzicky ani slovně neubližují. Hry jsou zábava, proto platí:
S úsměvem, umím vyhrávat i prohrávat. Neposmívám se ostatním.
11. Pokud bude mít dítě pocit nespravedlnosti či špatného zacházení, má možnost kdykoliv se obrátit na
hlavního vedoucího tábora nebo na kteroukoli dospělou osobu v táboře, ke které má důvěru.
12. Vždy všechny vypůjčené věci v pořádku a včas vrátím na určené místo.
13. Alkohol, drogy, kouření, manipulace s otevřeným ohněm, násilí a sexuální hrátky mezi dětmi jsou celou
dobu konání tábora přísně zakázány. Je také zakázáno nosit na tábor ostré předměty, nůž či jakoukoliv jinou
zbraň.
14. Máme právo vyloučit z tábora účastníka, který svým rizikovým chováním může ohrozit ostatní účastníky
i bezpečný chod tábora. Dále také v případě, že rodiče neuvedli a neupozornili dostatečně v přihlášce na
handicap či problémové chování dítěte.
Táborovým pravidlům rozumím a budu je dodržovat
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