TÁBOROVÝ ŘÁD
Jako obyvatel „TZ ÚSVIT“ jsem povinen dbát na jeho dobrou pověst a dodržovat tato
pravidla:
❖ Veškerá ustanovení Vedoucích a jejich pomocníků jsou pro mě závazná a budu se jimi řídit,
pokud pokyn není v rozporu s tímto táborovým řádem.
❖ Budu se aktivně zapojovat do programu a plnění úkolů mě zadaných, zavazuji se dodržovat
táborový program a režim dne. Bez vědomí svého vedoucího se nevzdálím z tábora a od skupiny
táborníků.
❖ Svůj stan, jeho okolí, tábor i sebe budu udržovat v čistotě. Do stanu nebudu nosit jídlo a ani
v něm uchovávat potraviny.
❖ Jsem ochráncem přírody, protože příroda mi dává vše, co potřebuji, abych přežil.
❖ Je mi zakázána jakákoliv manipulace s ohněm (zápalky, svíčky apod.), při pobytu u ohně se bez
výhrad řídím pokyny vedoucích.
❖ Koupání mám povolené jen pod dohledem vedoucího a na určeném místě.
❖ Ke všem obyvatelům táborové základny se budu chovat přátelsky a vždy jim rád pomohu, nikdy
nevím, kdy budu potřebovat jich pomoc já.
❖ Nebudu vstupovat do jiných stanů bez souhlasu jeho obyvatel. Do objektů patřících Vedení
tábora a kuchyně je vstup zakázaný, pokud mě tam nepošle Vedoucí nebo někdo z jeho
pomocníků.
❖ Mám právo se kdykoliv obrátit na Vedoucí nebo hlavního vedoucího, pokud jsem s něčím
nespokojen, je mi ubližováno nebo potřebuji pomoc či radu.
❖ V případě poranění, úderu do hlavy, úrazu nebo zdravotních potíží se ihned obrátím na
nejbližšího dospělého nebo na zdravotníka, a to i když mi to nepřipadá významné.
❖ Dodržuji pravidelnou hygienu. Polední klid využívám k odpočinku. V době po večerce a před
budíčkem nebudu rušit ostatní ze spánku.
❖ Chráním táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásím
ihned svému vedoucímu. Chráním rovněž svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásím
vedoucímu. Poškodím-li úmyslně majetek tábora nebo jiného táborníka, jsem povinen škodu
nahradit.
❖ Na tábor se nemají brát tablety, notebooky, mobilní telefony, drahé šperky a jiné hodnotné
předměty –
provozovatel tábora nepřebírá odpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení. Dále je mi
zakázáno donášet nebo požívat na táboře cigarety, alkohol a omamné látky. V případě porušení
tohoto zákazu mi budou věci odebrány a vráceny na konci tábora, nebo bude přistoupeno k
potrestání v souladu s táborovým řádem.
❖ Jsem si vědom, že v případě hrubého porušení kázně a nedodržování táborového řádu budu
postaven před Táborový soud a odsouzen k trestu. Nejvyšším trestem je vyhoštění z tábora
bez náhrady.
❖ Podpisem závazné přihlášky na tábor dávají zákonní zástupci a účastníci tábora souhlas s
touto táborovou vyhláškou.
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