TÁBOROVÝ ŘÁD LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA M2C AKTIV
Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků. Účastníci tábora
jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto
táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý
účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK TÁBORA DODRŽUJE TATO PRAVIDLA
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ví, že všichni vedoucí jsou jeho přátelé – zástupci rodičů na táboře, proto se bude řídit jejich
příkladem. Potřebuje-li poradit, obrátí se na ně s důvěrou;
chová se k ostatním účastníkům tábora čestně a kamarádsky;
ochotně a rád každému pomůže, vyhne se sporům nebo hádkám, bude dobrým kamarádem
všem ostatním;
v případě sporu se obrátí na svého vedoucího;
po celou dobu konání tábora se řídí pokyny všech pracovníků vedení tábora (vedoucích,
zdravotníka, kuchaře);
uposlechne pokynu vedoucích, pokud pokyn není v rozporu s tímto táborovým řádem a provede
přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji;
bez vědomí a svolení oddílového nebo hlavního vedoucího se nesmí vzdálit z prostoru tábora a
to ani do nejbližšího okolí;
udržuje svůj stan, jeho okolí v čistotě, udržuje čistotu a pořádek také ve všech prostorách tábora;
nekonzumuje potraviny mimo jídelnu a vyhrazené prostory, přechovávaní potravin s výjimkou
čerstvého pití a sladkostí ve stanech není dovoleno;
k jídlu nastupuje vždy se svým oddílem pohromadě, s umytýma rukama a vhodně oblečen;
jídla si bere jen tolik, kolik sní, raději si pak přidá, dodržuje pravidla kulturního stolování, zbytky
jídla a odpadky dává na určené místo, nevynáší jídlo ke konzumaci z jídelny;
dbá na svou osobní hygienu;
chrání přírodu živou i neživou;
dodržuje režim dne, plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním;
v době nočního a poledního klidu se chová tiše, neruší ostatní;
chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou, případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned
vedoucímu;
chrání svůj osobní majetek, případnou ztrátu hlásí vedoucímu (ztráta volně odložených věcí
nebude řešena), nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu;
poškodí-li účastník tábora svévolně, případně i přes upozornění vedoucích tábora, majetek
tábora nebo jiného táborníka, jsou rodiče povinni škodu nahradit;
svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál, tyto věci mu může zapůjčit pouze
vedoucí a vrací je po ukončení práce čisté a v pořádku opět vedoucímu;
v případě jakýchkoliv zdravotních obtíží vlastních nebo jiného účastníka tábora, ihned tuto
skutečnost oznámí vedoucímu nebo zdravotníkovi, i když se mu to nebude zdát významné;
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uloží si peníze a jiné cennosti do táborového trezoru u hlavního vedoucího, pokud si peníze a
jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka, vedoucí za ztrátu
nenesou žádnou odpovědnost a taková ztráta ani nebude prošetřována;
při vycházce do okolí, při cestě za nákupem apod., dbá na vhodné vystupování a chování,
ochraňuje a udržuje dobrou pověst letního dětského tábora M2C Aktiv;
ve všech soutěžích dbá olympijské myšlenky a ctí zásady fair play;
nejméně jednou týdně napíše domů.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK TÁBORA DODRŽUJE TATO PRAVIDLA VYPLÝVAJÍCÍ Z VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR O ZOTAVOVACÍCH AKCÍCH PRO DĚTI A MLÁDEŽ
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zákaz konzumace hub, točené nebo kopečkové zmrzliny, ohřívaných uzenin, majonézy, tatarské
omáčky;
zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů;
zákaz koupání bez dozoru vedoucího, koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní
přítomnosti vedoucího, koupání je velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů
(včetně smrtelných) a proto neuposlechnutí pokynů vedoucího bude považováno za zvlášť
závažné porušení táborového řádu, za které může být dítě i okamžitě vyloučeno z tábora;
zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího, rozdělávat oheň může táborník v rámci
programu za osobní přítomnosti vedoucího, pokud najde volně položené zápalky, odevzdá je
kterémukoliv vedoucímu;
zákaz vstupovat bez povolení vedoucího, zdravotníka a kuchaře do provozních prostor (kuchyně,
ošetřovna, sklad věcí a materiálu, klubovna vedoucích) a na marodku, dále nevstupuje do cizího
stanu bez vědomí jeho obyvatel nebo po večerce, do všech stanů mají povolen přístup jen
táboroví vedoucí;
zákaz kouření, pití alkoholu a užívání jiných návykových a omamných látek;
zákaz šikanování, hrubosti a jakéhokoliv fyzického násilí a vulgárního vyjadřování.

NÁVŠTĚVY TÁBORNÍKŮ NA TÁBOŘE
•

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.
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