TOM VODOLKA - TÁBOROVÝ ŘÁD
Pro bezproblémový chod tábora a hlavně kvůli bezpečí všech je velmi důležité respektovat
táborový řád. Následující pravidla nás nemají svazovat, ale říkají nám, čeho se vyvarovat,
abychom si společně celý tábor užili ve zdraví a dobré náladě.
1. Budu dodržovat táborový řád a program dne!
2. Budu poslouchat a dodržovat veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy všech vedoucích
tábora.
3. Znám vymezené hranice tábora, ve kterých se mohu volně pohybovat. Bez vědomí
vedoucího neopustím prostor tábora.
4. Na tábořišti i na výletě se budu řídit zásadami slušného chování.
5. Budu dodržovat polední a noční klid: Po večerce a před budíčkem nebudu rušit ostatní. Po
obědě se budu věnovat klidným činnostem, abych nabral síly na odpolední program.
6. Pokud budu mít jakýkoli problém, vím, že se bez obav mohu obrátit na hlavní vedoucí
tábora nebo kteréhokoli vedoucího, ke kterému mám důvěru.
7. Všechna zranění či nevolnosti (také klíšťata, žihadla apod.) ohlásím zdravotnici. Žádné
zdravotní obtíže nezatajím ani nebudu řešit sám.
8. Budu dbát na osobní hygienu a čistotu, zejména před každým jídlem a před spánkem.
Budu používat táborové záchody, a to i v noci.
9. Budu udržovat pořádek ve svých věcech, ve svém stanu i jeho okolí. Případné ztráty
ohlásím vedoucímu.
10. Budu dodržovat pitný režim - pít nápoje připravené v barelu z vlastního čistého hrnku nebo
láhve.
11. Nebudu vstupovat do kuchyně ani na marodku bez vědomí vedoucího.
12. Budu jíst v jídelně nebo venku. Nedojedené zbytky vždy odnesu na určené místo
(jáma/barel) a hned po jídle si umyji ešus a lžíci. Ve stanu si ponechám pouze čerstvou
vodu v lahvi a sladkosti v pevné uzavřené krabici.
13. Tábor i jeho okolí budu udržovat v čistotě, odpadky budu třídit do připravených nádob na
určené místo.
14. Budu se chovat šetrně k přírodě i vybavení tábora. Nebudu úmyslně ničit věci své ani cizí.
15. Pracovní náčiní, sportovní a herní pomůcky si půjčím jen se svolením vedoucího a v
dohodnuté době vrátím zpět na své místo.
16. Ve stanu nebudu používat zápalky, svíčku, za tmy si budu svítit baterkou. Také nebudu ve
stanu stříkat žádný sprej (deodorant či repelent), abych nenarušil nepromokavost stanové
plachty.
17. Bez vědomí vedoucího nebudu rozdělávat oheň, a to ani v táborovém ohništi. Nikdy
nerozdělám oheň přímo v lese.
18. Na noční hlídce budu udržovat pouze malý strážní ohýnek (ze tří polínek) na určeném
ohništi, chovat se tiše. V pravidelných intervalech potichu obejdu tábor. V případě
jakéhokoli problému vzbudím určeného vedoucího. Další hlídku, příp. ranní službu tiše
vzbudím podle časového rozpisu.
19. Během tábora nebudu užívat žádné škodlivé látky (alkohol, cigarety, drogy). K ostatním
táborníkům se budu chovat slušně a s respektem. Nebudu používat fyzické násilí ani
neslušné vyjadřování a nadávky.
20. Na tábor jsme všichni přijeli proto, abychom se tu měli dobře. Budu se tedy chovat tak,
abych se měl dobře nejen já, ale i ostatní táborníci – děti a vedoucí. Pokud bych měl pocit,
že se kdokoliv na táboře dobře nemá, nebojím se svěřit kterémukoli vedoucímu.

