Táborový řád dětského tábora Drhleny
Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu dětí i vedoucích, kteří se na tábor rádi budou
vracet. Předpokládá to respektování obecných pravidel chování, bezpečnosti a hygieny,
doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového
řádu může být každý účastník i vyloučen z tábora a poslán domů.
KAŽDÝ ÚČASTNÍK TÁBORA


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.



Bude se chovat k ostatním účastníkům 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.



Se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího
a ostatních vedoucích.



Se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit
z prostoru tábora, který bude jasně vymezen, a to ani do nejbližšího okolí.



Je povinen udržovat svůj pokoj či chatku i jejich okolí v čistotě, udržuje zároveň
čistotu a pořádek také ve všech společných prostorách tábora.



Nekonzumuje potraviny mimo jídelnu a vyhrazené prostory. Přechovávání potravin
s výjimkou sladkostí v chatkách není dovoleno.



K jídlu nastupuje vždy se svým oddílem pohromadě, s umytýma rukama, nádobím,
příborem a vhodně oblečen. Každý si bere jen to, co sní, dodržují se pravidla
kulturního stolování. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo. Je zákaz vynášet
jídlo určené ke konzumaci v jídelně z jídelny.



Dbá na svou osobní hygienu.



Chrání přírodu živou i neživou.



Dodržuje režim dne, plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním
a na jednotlivé akce (organizované hry, nástupy, stravování,...) přichází vždy včas.



V době nočního a poledního klidu se chová tak, aby nerušil ostatní.



Chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození
ohlásí ihned svému vedoucímu. Každý chrání svůj osobní majetek, případnou ztrátu
hlásí oddílovému vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Nalezené
věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora
nebo jiného účastníka, je povinen škodu nahradit.



Svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Sportovní a jiné potřeby
mu půjčuje vedoucí a vrací je po ukončení práce čisté a v pořádku.



Pokud se nebude cítit zdráv anebo se zraní, oznámí to ihned vedoucímu nebo
zdravotníkovi, i když se mu to nebude zdát významné.



Uloží si peníze a jiné cennosti u oddílového vedoucího. Pokud si peníze a jiné
cennosti nechá u sebe a ztratí je, vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost
a taková ztráta ani nebude prošetřována.



Při vycházce do okolí, výletech apod. dbá na vhodné vystupování a chování.



Ve všech soutěžích dbá olympijské myšlenky a ctí zásady fair play.



Nejméně jednou týdně napíše domů.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK TÁBORA DODRŽUJE


Zákaz konzumace hub a točené zmrzliny, tatarské omáčky a zákaz pití vody
z neznámých studní a jiných zdrojů.



Zákaz koupání a skoků do vody bez dozoru nebo svolení vedoucího. Koupání je
povoleno pouze na určeném místě za osobní přítomnosti vedoucího. Koupání je
velmi nebezpečná činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). 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. Účastník tábora může rozdělávat
oheň pouze v rámci programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde
volně položené zápalky či zapalovač, okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, příp.
je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá.



Zákaz vstupovat bez povolení vedoucího či zdravotníka do provozních prostor
(kuchyně, sklady, pokoje vedení tábora) a na marodku. Nikdo také nevstupuje do cizí
chatky bez vědomí jejich obyvatel nebo po večerce. Do všech ubytovacích prostor
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 NA TÁBOŘE


jsou především z hygienických i psychosociálních důvodů nevhodné! Vašim dětem
se tradičně snažíme vytvořit pohodovou prázdninovou atmosféru a kamarádské
prostředí, ale také děti vést ke vzájemné spolupráci, vlastní odpovědnosti
a samostatnosti.

PŘÍLOHA – DENNÍ REŽIM TÁBORA


7.30 hod.

budíček



7.40 - 8.00 hod.

rozcvička



8.00 - 8.30 hod.

snídaně + osobní hygiena



8.30 - 8.45 hod.

PROGRAMOVÝ NÁSTUP TÁBORA



8.45 - 10.00 hod.

I. dopolední program



10.00 - 10.15 hod.

Svačina



10.15 - 12.00 hod.

II. dopolední program



12.00 - 12.30 hod.

oběd



12.30 - 14.00 hod.

polední klid



14.00 - 16.00 hod.

I. odpolední program



16.00 - 16.15 hod.

svačina



16.15 - 18.30 hod.

II. odpolední program



18.30 - 18.45 hod.

ORGANIZAČNÍ NÁSTUP TÁBORA



18.45 - 19.15 hod.

večeře



19.15 - 20.15 hod.

organizované osobní volno



20.15 - 21.30 hod.

večerní program



21.30 - 22.00 hod.

osobní hygiena, příprava na večerku



22.00 hod.

večerka



Polední klid = čas, organizovaný službou dne, určený k odpočinku a znovu
načerpání sil účastníků i vedoucích. Účastníci zůstávají v areálu tábora
a tráví své osobní volno v souladu s táborovým řádem (spánek; čtení;
psaní dopisů; společenské hry, apod.…)



Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu (vliv počasí, únavy
dětí, zdravotních problémů, rozsáhlejších časových aktivit apod..)

