Řád tábora
Na tábor jezdím proto, abych si užil spoustu legrace, zábavy a her. Aby
se na táboře líbilo nejen mně, ale i všem ostatním, budu dodržovat tato
pravidla:
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nikdy neopouštím prostor tábora bez vědomí oddílového vedoucího (a to ani do
nejbližšího okolí)
poslouchám a řídím se pokyny hlavního vedoucího, vedoucích, praktikantů i jiných
pracovníků tábora
svým chováním a jednáním nedělám ostudu svému oddílu, táboru ani svým
rodičům, nenarušuji chod tábora ani denní režim
na jídlo, nástupy a hry přicházím včas a oblečen dle pokynů vedoucího či sporťáka
ve svém stanu, v prostoru tábora i v jeho okolí udržuji pořádek a čistotu, při
odjezdu domů musí vše zůstat v takovém stavu, jako při mém příjezdu
důsledně chráním přírodu, neničím ji
ve stanu nepoužívám repelent ani jiné spreje, neničím stan ani jeho vybavení
do stanu neodnáším jídlo ani pití
chráním svůj, kamarádův i táborový majetek před poškozením či ztrátou,
případnou ztrátu či poškození ihned ohlásím svému vedoucímu
dbám na svoji hygienu, myji si ruce před jídlem, po použití toalety
dodržuji polední klid, využívám ho k odpočinku, nepobíhám po táboře
po večerce a před budíčkem neruším ostatní ze spánku
beru na vědomí, že platí přísný zákaz rozdělávání ohně v celém areálu tábora i
mimo něj, u táboráku a při službě u kuchyně dbám pokynů vedoucího
potřebuji-li radu nebo pomoc, mám-li problém nebo se mi stýská, můžu kdykoli
zajít za vedoucím, hlavním vedoucím, zdravotnicí či jiným pracovníkem tábora
(slibujeme, že ti pomůžeme!)
každé onemocnění nebo zranění (i klíště), ať už své nebo kamarádovo, okamžitě
ohlásím svému vedoucímu či zdravotnici
k jídlu nastupuje celý oddíl pohromadě, platí zákaz vynášení jídla a pití z prostoru
jídelny, beru si jen tolik, kolik sním, dbám na čistotu svého ešusu a hrnečku
na táboře i výletech dodržuji zásady slušného chování, rád každému pomohu,
vyhnu se sporům a hádkám, nikomu neubližuji, nenadávám, neperu se
nevstupuji bez povolení do cizích stanů, kuchyně, skladu, do místnosti, kde jsou
nemocní
beru na vědomí, že za nedodržování táborového řádu mohu být potrestán
napomenutím, případně i vyloučen z tábora
beru na vědomí, že za závažné porušení táborového řádu se považuje zejména
ubližování jiným (např. šikana, nadávání, rvačky), užívání škodlivých a zakázaných
látek (např. cigarety, alkohol, drogy) a jejich uchovávání v táboře, dále pak
opuštění oddílu či prostoru tábora bez vědomí oddílového vedoucího, odcizení cizí
věci a soustavné porušování pokynů vedoucího nebo vedení tábora

