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budu dodržovat režim dne a zúčastním se celého denního programu
nikdy se nevzdálím bez dovolení z tábora
Budu dodržovat pokyny svého vůdce vedoucího a praktikanta
Nebudu bez dovolení vstupovat do cizí chatky, pokoje nebo kuchyně
Dojde-li k poškození nebo ztrátě vybavení tábora, musí to táborník neprodleně oznámit svému
oddílovému vedoucímu
Ve všech soutěžích budu ctít zásady F a i r p l a y
Budu usilovat o dobré vztahy v táboře a jeho prostředí, zejména okolní přírody a vybavení
V době od večerky do budíčku jsem povinen zdržovat se ve svých pokojích a chatkách
a budu dodržovat noční klid.
Zúčastním se služby ve svém oddíle a budu svědomitě plnit veškeré přidělené úkoly
Jsem si vědom toho, že hlavní vedoucí a vedoucí oddílů zastupují mé rodiče a odpovídají za
moji bezpečnost.
Případné onemocnění nebo zranění ohlásím ihned svému vůdci a zdravotníkovi.
Vodu na pití budu brát pouze z místa k tomu určeného. Jsem si vědom následků, které by pro
mne a mé kamarády vznikly požitím závadné vody.
Budu se starat o své věci, udržovat je v čistotě a pořádku, na pokojích, v chatkách i v celém
areálu tábora budu udržovat pořádek.
Budu používat záchod a to i v noci, po jeho použití si vždy umyji ruce.
Nebudu rozdělávat oheň, ke svícení v chatkách a na pokojích budu používat elektrické světlo
nebo baterku.
Nikdy se nebudu koupat sám! K bazénu budu odcházet se svým oddílem, u bazénu budu
dodržovat pokyny svého vedoucího.
V jídelně se budu chovat vždy ukázněně, ke stolu budu přicházet umytý a upravený, pro jídlo si
budu chodit vždy společně se svým oddílem. Jídla si vezmu jen tolik, kolik sním. Budu-li mít
málo, vyžádám si přídavek. Nebudu jídlo vynášet z jídelny. V žádném případě nebudu nosit jídlo
do chatek a pokojů, konzumovat nebo uchovávat ho tam, ostatní odpadky jsem povinen
odkládat do odpadkových košů
Vím,že je pro mne připraveno pití v uzavřené nádobě s výpustným kohoutem v jídelně. Pokud
pití dojde, upozorním kohokoliv z vedoucích.
Každý den a na spaní se převléknu - mokré oblečení a boty předám vedoucímu na usušení, nebo
jej nechám usušit u chatky nebo srubu na místech k tomu připravených.
Budu dodržovat osobní hygienu, pro kterou slouží umývárny a sprchy - před jídlem a po použití
WC si vždy umyji ruce.
Jakékoliv závady či nečistoty v prostoru WC a umýváren ohlásím vedoucímu dne.
MÁM ZÁKAZ pít alkoholické nápoje, kouřit a požívat jakýchkoli jiných drog a omamných látek po
celou dobu tábora. Porušení tohoto zákazu může být ZÁSADNÍM důvodem pro mé vyloučení z
tábora.
K nástupu ( 19:13 hod.) budu přicházet včas, rychle a bez hluku.
Při vycházkách do přírody nebudu nikdy jíst neznámé a nezralé plody, nebudu se dotýkat
uhynulých ani volně žijících zvířat.
Nebudu ničit zařízení tábora, naopak jej budu šetřit a chránit. Vypůjčené věci vždy řádně
a v pořádku vrátím. Pokud cokoliv záměrně poškodím, vše na místě uhradím
Obvyklými tresty za úmyslné porušení řádu tábora jsou dodatečně uložené veřejné práce (úklid,
úprava tábora, apod.)
Jsem si vědom, že za vážné porušení táborového řádu, má hlavní vedoucí právo poslat mě domů na
vlastní náklady.

