
TÁBOROVÝ ŘÁD 

 
1. DOBŘE MÍNĚNÝ ÚVOD  

 
čl. 1 Na tábor jsme všichni přijeli dobrovolně a proto, abychom si pobyt zde užili. 

Chceme se tady mít dobře, a proto se chovej tak, aby ses tak cítil nejen ty, ale i všichni ostatní 

- všichni táborníci, vedoucí i praktikanti. Pokud budeš mít pocit, že se ty, nebo kdokoliv další 

na táboře dobře nemá, neboj se s tím svěřit buď svému vedoucímu, praktikantovi, nebo 

hlavnímu vedoucímu tábora.  

čl. 2 Poslouchej a řiď se radami svého vedoucího, i ostatních vedoucích a praktikantů 

na táboře - myslí to s tebou dobře. Dodržuj i veškerá doporučení, příkazy a zákazy vedoucích 

– mají za tebe zodpovědnost. 

 čl. 3 Dodržuj zásady slušného chování, dodržuj tento „Táborový řád“. Udržuj své věci 

v pořádku, ať neomezuješ své spolubydlící. Dodržuj základní hygienické návyky.  

 

 

 

2. CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ  
 

čl. 1  

• táborník se chová a jedná tak, aby neohrozil zdraví své, ani ostatních.  

• chování táborníka odpovídá mravním, ale i právním pravidlům  

• samozřejmý je zákaz fyzického, či psychického ubližování ostatním účastníkům tábora - 

především nebudu si dovolovat na mladší a slabší.  

• šikana je důvod k vyloučení z tábora  

• mluvit na táboře sprostě je také prohřeškem proti tomuto řádu.  

• táborník nepoužívá předměty, které nejsou jeho bez vědomí jeho vlastníka. Takové chování 

může být hodnocené jako krádež a ta je důvodem k vyloučení.  

• za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese vedoucí 

jakoukoliv odpovědnost.  

• táborníkům je zakázáno mít během celého pobytu u sebe (nebo v chatce) nůž. Ten hned 

první den vybere oddílový vedoucí a uschová u sebe. Vydává ho pouze při činnostech, při 

kterých je nůž potřeba.  

• táborníkům je zakázáno mít během pobytu u sebe zápalky, či zapalovač.  

 

 

čl. 2  

• táborník pečuje o svěřený táborový materiál a používá jej k účelu, pro který je určen.  

• poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.  

• táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.  

• úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce 

nahradit.  

 

čl. 3  

• náš tábor pořádáme uprostřed přírody a tak se k ní všichni chováme ohleduplně, neničíme ji 

a neohrožujeme  

• táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu v chatě (pokoji), v prostoru tábořiště a jeho 

okolí  

• odpadky odhazujeme pouze do nádob k tomu určených  

• na našem táboře třídíme odpad, proto používej jednotlivé koše podle jejich účelu  



3. POHYB TÁBORNÍKŮ  
 

čl. 1 Pohyb táborníků v tábořišti  

• táborník se smí pohybovat ve všech společných prostorách tábořiště, s kterými byl seznámen  

• návštěva cizí chaty (pokoje) je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných 

v této chatě (pokoji). 

 

Čl. 2 Pohyb táborníků mimo tábořiště 

• táborníkům je zakázáno opouštět tábořiště bez souhlasu vedoucího.  

• 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 - je to důvod k vyloučení z tábora.  

• při koupání táborník nesmí vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. 

 

 

4. ČINNOST NA TÁBOŘE  
 

čl. 1  

• Táborník je povinen dodržovat denní režim  

• Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích. 

• V rámci fair-play jednání se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za 

následek vlastní zvýhodnění, anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků. 

• při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí 

vedoucího oddělen od příslušné skupiny.  

• Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby 

nedělal ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.  

 

 

čl. 2  

• Táborníkům se doporučuje nebrat s sebou na tábor mobilní telefon.  

 

 

5. PÉČE O ZDRAVÍ A STRAVOVÁNÍ 
 

čl. 1 Péče o zdraví  

• táborníkům se přísně zakazuje během pobytu požívání alkoholických nápojů, kouření 

a jakékoliv experimentování s dalšími omamnými látkami  

• všichni účastníci pobytu, včetně táborníků, chrání zdraví své i ostatních. V případě 

jakéhokoliv zranění, či onemocnění je povinen toto nahlásit vedoucímu, nebo přímo 

táborovému zdravotníkovi  

• přímo táborovému zdravotníkovi hlásím KAŽDÉ klíště  

• v případě závažnějšího onemocnění bude po domluvě hlavního vedoucího s lékařem 

ukončen táborníkovi pobyt  

• táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla (včetně mytí rukou, čištění zubů, 

převlékání špinavého prádla a jeho oddělení od prádla čistého apod.). Využívá určené WC ke 

svému účelu a to i během noci – vykonávání potřeby jinde je přísně zakázáno  

• 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,(… podrobněji viz seznam věcí)  

 



čl. 2 Stravování  

• strava se poskytuje 5 až 6 x denně, pití je k dispozici volně během celého dne v určené 

nádobě  

• táborníci se na pokyn shromáždí v jídelně a zde dbají pokynů dozorujícího vedoucího 

a pracovníků kuchyně.  

• Pokud má táborník s sebou potraviny, které vyžadují uchovávání v chladu a suchu, je 

z hygienických důvodů povinen zkonzumovat je nejpozději druhý den po příjezdu. 

• K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené nápoje, které jsou 

táborníkům neustále a kdykoliv přístupné.  

• Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je táborníkovi zakázáno 

konzumovat vybrané potraviny (př. majonéza, kupované nebalené potraviny, točené zmrzliny, 

lesní plody, houby apod.), zejména při výletech a návštěvách koupaliště.  

• Pokud má táborník i přes bohatou stravu na táboře hlad, domluví se svým vedoucím 

a nějaké řešení najdeme.  

 

 

 

 

6. OSTATNÍ PRAVIDLA  
 

čl. 1 Návštěvy  

• Návštěvy na táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny (výjimka je možná 

pouze s výslovným souhlasem hlavního vedoucího).  

 

čl. 2 Porušení táborového řádu  

• Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu může 

vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora, bez 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.  

 

čl. 3 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. 4 Účinnost „Táborového řádu“  

• tento „Táborový řád“ nabývá účinnosti 9. 7. 2021 

  

 

Činnosti a provoz letního tábora se budou dále řídit Hygienicko-protiepidemickými 

opatřeními, které vydalo ministerstvo zdravotnictví pro zajištění sezóny letní dětské rekreace 

2021. 

 


