
Táborový řád 
  

Každý účastník tábora 

• se bude chovat k ostatní táborníkům čestně a kamarádsky 

• se vyvaruje používání vulgárních výrazů 

• se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny vedoucích/trenérů 

• se bez vědomí a svolení vedoucích/trenérů nesmí vzdálit z prostoru patra, kde jsou ubytovaní a to ani do 
nejbližšího okolí. 

• je povinen udržovat svůj pokoj v čistotě. Pokoj na konci tábora předá v takovém stavu v jakém jej převzal. 

• nesmí bez souhlasu vedoucích/trenérů měnit místo svého ubytování, či stěhovat nábytek na svém pokoji. 

• návštěvy na cizích pokojích bez souhlasu všech zde ubytovaných jsou zakázány. 

• se řídí táborovým řádem a režimem dne. Dodržuje noční klid. V době nočního klidu musí být ve svém pokoji a 
posteli, převlečen do pyžama. 

• nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže vedoucím/trenérům nebo zdravotníkovi 

• nastupuje k jídlu vždy umytý a v tichosti. 

• si uloží větší obnosy peněz, cennosti, mobil, jinou elektroniku u vedoucích/trenérů. Na tábor takovéto věci 

nepatří. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka.  

• při vycházce do okolí, při celodenním výletě apod., dbá na vhodné vystupování a chování (např. zdravení v 

budově internátu) 

• při odchodu z místa ubytování táborník po zamčení pokoje odevzdá klíče vedoucím/trenérům 

Každý účastník tábora dodržuje 
• zákaz konzumace energetických nápojů a nadměrného množství sladkostí 

• zákaz přechovávaní snadno se kazících potravin v pokoji 

• zákaz vstupu na balkon a vyklánění se z oken 

• zákaz práce se zápalkami či zapalovačem 

• zákaz používání mobilního telefonu v době programu a nočního klidu 

• zákaz konzumace alkoholu, kouření a používání jiných drog a omamných látek 

• zákaz zamykání se na pokoji.  

• zákaz používání výtahu bez dovolení vedoucích/trenérů 

• zákaz bonbonů a žvýkaček při sportovním programu 

• zákaz nošení řetízků, náramků a velkých náušnic na sportovní program 

Návštěvy táborníků na táboře  
• jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem vedoucích /trenérů. Bez vědomí a souhlasu vedoucích/

trenérů nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup.  


