
Táborový řád SVČ Duhovka Břeclav 
   

Každý účastník tábora  

 se bude chovat k ostatní čestně a kamarádsky,  

 vyvaruje se používání vulgárních výrazů,  

 bude se po celou dobu konání tábora řídit pokyny vedoucích. 

 bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího se nesmí vzdálit z prostoru tábora a 

to ani do nejbližšího okolí. Vymezení tábora provede hlavní vedoucí první den. 

 šetří zařízení tábora (neničí vlastní ani cizí majetek). Veškerá úmyslná i neúmyslná poškození mu 

budou dána k úhradě, 

 je povinen udržovat zařízení tábora a okolí v čistotě. Vybavení předá na konci tábora v takovém stavu, 

v jakém jej převzal, 

 nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování, či stěhovat nábytek na své 

ubikaci. Návštěvy na cizích chatkách bez souhlasu všech zde ubytovaných jsou zakázány (platí pro 

tábory s nocováním),  

 řídí se režimem dne. V případě tábora s nocováním dodržuje noční klid. V době nočního klidu musí 

být ve své posteli, převlečen do nočního oděvu. 

 chrání přírodu živou i neživou,   

 nahlásí každý i sebemenší úraz, přisáté klíště a zdravotní potíže vedoucímu nebo zdravotníkovi,  

 nastupuje k jídlu vždy umytý a s celou skupinou (oddílem) pohromadě. Vezme si jen tolik jídla, kolik 

sní.  

 uloží si větší obnosy peněz a cennosti u hlavního vedoucího. Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u 

sebe a ztratí je, je to výhradně vina účastníka. Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost. 

Telefonování bude možné jen v předem vyhrazené hodiny, 

 bez dovolení nezapojuje jakékoliv (soukromé i cizí) elektrospotřebiče do elektrické sítě, 

 při vycházce do okolí, při celodenním výletě apod. dbá na vhodné vystupování a chování,  

 umožní zdravotníkovi prohlídku svých osobních věcí, 

 na výzvu odevzdá ostré předměty (nože), repelenty, kazící se potraviny a jiné nebezpečné látky 

 může vznést své námitky a požadavky hlavnímu vedoucímu. 

 

 Každý účastník tábora dodržuje  

 zákaz konzumace hub, 

 zákaz přechovávaní snadno se kazících potravin, 

 zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů, 

 zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě. Neuposlechnutí 

pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, 

 zákaz práce se zápalkami či zapalovačem bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může účastník 

pouze v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího, 

 zákaz používání mobilního telefonu v době programu a nočního klidu, 

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

 zákaz nedovoleného užívání zbraní (pistole, nože, praky, luky) nebo předmětů, které nevhodným 

použitím můžou sloužit jako zbraň (kámen, provaz, oštěpy, větve…). 

   

Další ustanovení 

 Návštěvy jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího tábora.  Bez 

vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup.  

 Veškerá další nařízení hlavního vedoucího budou brána jako platná změna táborového řádu. 

 Neuposlechnutí táborové řádu může být potrestáno až vyloučením z tábora. 


