
TÁBOROVÝ ŘÁD PRO DĚTI  
1.  
1. Dodržuji režim a program dne a zúčastňuji se celého programu. Bez dovolení 

oddílového vedoucího se nevzdálím. 
2. Dodržuji právní řád České republiky a další pravidla, která určují mé povinnosti na 

táboře, především Táborový řád, a dbám pokynů vedoucích. Jsem si vědom/a toho, že 
při závažném porušení táborového řádu budu vyloučen/a z tábora. Závažným porušením 
táborového řádu je např. požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek, kouření, 
násilné chování. 

3. Vím, že nesmím v žádném případě bez dovolení svého oddílového vedoucího opustit 
prostor tábora. 

4. Se všemi děvčaty a chlapci v táboře žiji přátelsky, ochotně a rád/a jim pomohu, budou-li 
mou pomoc potřebovat, a vyhnu se všem sporům a hádkám. 

5. Vedoucí jsou moji starší přátelé, kteří v táboře zastupují mé rodiče a zodpovídají za mou 
bezpečnost. Budu je poslouchat, dodržovat příkazy, které mi dají, a obrátím se na ně 
s plnou důvěrou, budu-li potřebovat radu nebo pomoc. 

6. Rodičům budu psát nejméně jednou týdně. 
7. Bez vyzvání nevstoupím do cizích stanů a chatek. Do místnosti vyhrazené pro vedoucí 

nevstupuji nikdy – vždy zaklepu a vyčkám. Do kuchyně vstupuji pouze, mám-li službu a 
jsem-li vyzván. 

8. V chatičkách a ve stanech nikdy nesvítím svíčkou. Vím, že by mohl vzniknout požár. 
S otevřeným ohněm mohu pracovat jen se svolením a pod dozorem vedoucího. 

9. Se všemi zapůjčenými věcmi zacházím opatrně, abych je nepoškodil. Po použití je 
vrátím. Při jejich poškození nebo ztrátě to ohlásím poctivě svému vedoucímu.  

10. Necítím-li se zdráv nebo zraním-li se, oznámím to ihned svému vedoucímu, 
zdravotníkovi, popř. kterémukoliv z pracovníků tábora. 

11. Na marodku chodím pouze v určených hodinách. V naléhavých případech kdykoliv. 
12. Nikdy se nebudu koupat bez dovolení, vždy budu dodržovat řád koupaliště. 
13. Sprchuji se pouze se svolením svého vedoucího nebo zdravotníka. Při sprchování šetřím 

teplou vodou. 
14. Vím, že voda v táboře je pitná až po převaření, proto ji z kohoutku nepiji. 
15. Dbám, aby v chatce nebo ve stanu, kde bydlím, byla vždy vzorná čistota a pořádek. 

Pořádek udržuji i v celém prostoru tábora a jeho okolí. Odpadky házím do koše nebo 
popelnice. 

16. Polední klid trávím v klidu ve své chatce, stanu, nebo na dece u potoka, dovolí-li mi to 
můj vedoucí. 

17. Vždy, tzn. i v noci, používám pouze záchodu. Toaletu po sobě spláchnu a uklidím. 
Pokud to nezvládnu sám, požádám o pomoc svého vedoucího. 

18. Znám význam lesa, proto ho nebudu zbytečně poškozovat a ničit. Budu chránit i ostatní 
přírodu. 

19. Jídla si beru jen tolik, kolik sním. V žádném případě ho nevynáším z jídelny. 
20. Službu, popř. hlídku konám řádně. Při předávání počkám, až nová hlídka zaujme své 

stanoviště. 
21. Respektuji zákaz házení kamenů do potoka, mohl/a bych zranit raky a pstruhy. 
22. Respektuji zákaz používání a manipulace s mobilními telefony, které na tábor nepatří. 


