Řád

tábora

Jsem si vědom, že jako každý účastník tábora se podílím na tom, aby se na táboře
líbilo nejen mně, ale i všem ostatním:
-

svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému oddílu, táboru ani svým
rodičům. Dodržuji tento táborový řád.

-

dodržuji režim dne i denní program (polední a noční klid)

-

bez odmlouvání se řídím pokyny instruktorů a vedoucích, bez jejich svolení se
nevzdálím z programu činnosti ani z tábora, nejdu do vody a nepodnikám jiné
extrémní výkony.

-

bez vědomí a dozoru vedoucího oddílu nebudu nikdy rozdělávat oheň, a to ani
v táborovém ohništi. Nikdy nerozdělávám oheň přímo v lese.

-

Ke všem dětem v táboře se chovám slušně, kamarádsky a s pochopením pro jejich
slabé stránky. Ochotně a rád každému pomohu, vyhnu se sporům a hádkám.
Nebudu se snižovat k používání hrubých slov a vulgarismů.

-

potřebuji-li radu nebo pomoc, obrátím se na svého oddílového vedoucího,
hlavního vedoucího nebo na jakoukoli dospělou osobu v táboře, ke které mám
důvěru. Mám právo rozhovoru s hlavním vedoucím, kdykoliv mám nějaký problém,
který nejsem schopen vyřešit s oddílovým vedoucím.

-

každé onemocnění nebo zranění okamžitě ohlásím zdravotníkovi nebo svému
vedoucímu. Žádné zdravotní potíže nezatajuji.

-

dbám na osobní hygienu a čistotu. Při potřebě návštěvy WC použiji táborové
záchody (případné nehody či znečištění hlásím vedoucím).

-

dbám o čistotu svého stanu, tábora a jeho okolí. Přírodu neničím, ale chráním.

-

nevstupuji bez povolení do cizích stanů, kuchyně, skladu, sprchy, do místnosti kde
jsou nemocní.

-

šetřím zařízení a vybavení tábora, sportovní potřeby a jiné zapůjčené věci.
Poškození okamžitě ohlásím vedoucímu. V případě úmyslného ničení si
uvědomuji, že mohu být vyloučen z tábora a způsobená škoda bude rodičům
účtována.

-

je zakázáno vozit na tábor a po dobu tábora užívat cigarety, alkohol, drogy a
zbraně. Za porušení tohoto zákazu budu z tábora ihned vyloučen bez nároku na
jakoukoli kompenzaci.

-

na táboře je zakázáno mít s sebou mobilní telefon a jiné cenné věci.

-

hry beru s úsměvem, umím vyhrávat i prohrávat. Neposmívám se ostatním.

