PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S TÁBOROVÝM ŘÁDEM
(zákonný zástupce seznámí účastníka)
1. Po celou dobu konání tábora se budu řídit pokyny vedení tábora.
2. Táborník nesmí mít hlad a žízeň. Svůj problém hlásí okamžitě vedoucímu oddílu nebo
vedoucímu tábora.
3. Peníze a jiné cennosti (např. mobilní telefony) je vhodné uložit k oddílovému
vedoucímu. Pokud tak táborník neučiní, neručí se za jejich případnou ztrátu.
4. Užívání drog, pití alkoholu a kouření je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. Zakázáno je
šikanování, hrubost a jakékoli fyzické násilí, vulgární vyjadřování a sex až do věku
18ti let, (osoba svěřená).
5. Bez vědomí a svolení oddílového vedoucího (hlavního vedoucího) se nesmí vzdálit z
prostoru tábora. Oddílový vedoucí vždy musí být informován o místě, kde se táborník
zdržuje.
6. Je povinen udržovat chatku, tábořiště a okolí v čistotě a dbát na osobní hygienu.
7. Chrání přírodu živou i neživou.
8. Dodrží režim dne a plní denní program.
9. Ví, že v kuchyni pracuje pouze určená služba a ostatním je vstup do kuchyně zakázán.
10. Má zakázáno přechovávání a konzumaci potravin mimo určený prostor, konzumaci
lesních plodů a hub bez svolení vedoucího.
11. Nesmí pít vodu a jiné nápoje než podané v kuchyni či zakoupené v obchodě.
12. Rozdělávat oheň mohu pouze v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího.
13. Koupání má povoleno pouze na určeném místě pod dohledem vedoucího.
14. Nenavštěvuje cizí chatky při nočním klidu. V době poledního a nočního klidu se
chová tiše a neruší ostatní.
15. Je povinen šetřit zařízení tábora. Nářadí a materiál vrací po ukončení práce čisté a v
pořádku. Materiál a inventář svévolně nebere a neničí. Rovněž svůj osobní majetek,
případnou ztrátu hlásí oddílovému vedoucímu. Nalezené věci se odevzdávají majiteli,
případně oddílovému vedoucímu.
16. Každý sebemenší úraz a zdravotní potíže nahlásí neprodleně zdravotníkovi a svému
vedoucímu nebo vedoucímu tábora, obzvláště hlásit klíšťata !!!
17. Porušení pravidel uvedených v táborovém řádu bude mít za následek potrestání v
závislosti na závažnosti přestupku. Při závažném nebo opakovaném porušení
táborových pravidel bude účastník vyloučen z tábora bez náhrady a na vlastní náklady
dopraven domů.
Další informace o táborníkovi: Jméno a příjmení …..................................................................
Fyzická zdatnost: …....................................................................................................................
Tábornická dovednost: …...........................................................................................................
Jsem povahy: ….................................. Mohu spát krátkodobě pod širákem: …........................
Bojím se: tmy, nočních bojovek, samoty, jiné: …......................................................................
Svátek/narozeniny v termínu LT: …...........................................................................................
Prohlašuji, že jsem všechny údaje vyplnil(a) podle skutečnosti a že jsem se seznámil(a) s
táborovým řádem.
V …..................dne …............2011

….......................................................................
jméno a podpis zákonného zástupce

