
 

                  Táborový řád ve Vosím údolí 
 

 

➢ Účastník tábora nikdy neopouští prostor tábora bez vědomí svého oddílového vedoucího.  

➢ Každý táborník je povinen uposlechnout pokynů kteréhokoli z vedoucích, instruktorů nebo vedení tábora.             

➢ Režim dne a denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Na 
jednotlivé akce (hry, nástupy, stravování atd.) přichází táborník vždy včas a celý oddíl pohromadě. 

➢ Ve své chatičce a v celém areálu tábora včetně jeho okolí každý udržuje pořádek a čistotu. Platí zásada, že 
tábor a jeho okolí musí po našem odjezdu zůstat v takovém stavu jako při našem příjezdu. 

➢ Chatičky a ostatní vybavení tábora neničíme, nepopisujeme a nevyrýváme do nich vzkazy, obrázky atd.  

➢ Táborník chrání svůj, kamarádův a táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či 
poškození ohlásí ihned svému vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného táborníka je povinen 
škodu uhradit. 

➢ Sportovní a herní pomůcky se půjčují v Xaveru. Vypůjčenou věc je třeba vrátit nepoškozenou v dohodnuté 
době. 

➢ Táborník má zákaz vstupovat bez povolení vedoucího, personálu tábora či zdravotníka do provozních prostor 
(kuchyně, sklad, dílna, Xaverov, ošetřovna, ubytování personálu tábora). Nikdo také nevstupuje do cizí 
chatky bez vědomí jejich obyvatel. 

➢ Peníze a jiné cennosti táborník uloží do úschovy svému vedoucímu. Před odjezdem z tábora mu budou 
cennosti a zbylé peníze vráceny. 

➢ Používání mobilních telefonů a jiné zábavné elektroniky je v průběhu tábora zakázáno. 

➢ Na táboře a při výletu mimo tábor dbá každý na slušné vystupování a chování. 

➢ Každý táborník dbá na svoji čistotu a hygienu tím, že si vždy myje ruce před jídlem a po WC. 

➢ K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě. Každý si bere jen to, co sní. Je zákaz vynášet jídlo určené ke 
konzumaci v jídelně z jídelny. Přechovávání potravin a pití v chatce je zakázáno s výjimkou balených potravin. 

➢ Dobu poledního klidu využíváme k odpočinku v chatce, není dovoleno pobíhat po areálu tábora.  

➢ V čase večerky je táborník již po hygieně a v posteli. Po večerce a před budíčkem svým chováním nikdo 
neruší ostatní ze spánku. 

➢ Venkovní koupání i sprchování ve sprchách je povoleno pouze po souhlasu oddílového vedoucího. Při 
venkovním koupání musí být přítomen oddílový vedoucí. 

➢ Necítí-li se táborník zdráv či se zraní, oznámí to ihned svému vedoucímu nebo zdravotníkovi. 

➢ Užívání alkoholu, cigaret a jiných návykových a omamných látek má účastník tábora přísně zakázáno. 
Zakázáno je také šikanování, hrubost a jakékoliv fyzické násilí a vulgární vyjadřování. 

➢ Táborník má přísný zákaz rozdělávání ohně v celém areálu tábora bez vědomí svého vedoucího.  

➢ Kdokoliv a kdykoliv by měl pocit, že má jakýkoliv problém, může zajít za svým vedoucím nebo vedením 
tábora (hlavní vedoucí, hospodář, zdravotník) a my mu rádi pomůžeme.  

 

Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím 
a za závažné porušení i vyloučením z tábora. Za závažné porušení táborového řádu se považuje 

ubližování jiným, užívání návykových a omamných látek a jejich uchovávání v táboře. Dále opuštění 
oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí oddílového vedoucího, odcizení věcí a soustavné 

porušování pokynů oddílového vedoucího nebo vedení tábora. 


