
                                                   TÁBOROVÝ ŘÁD

                                        1.  Po celou dobu tábora dodržuji táborový řád,                              
           režim dne a denní program.                                               

                                             Svým chováním a jednáním nedělám ostudu 
                                             oddílu, táboru ani svým rodičům.

                                                    2.  Bez vědomí a svolení vedoucího neodejdu z tábora.
                         
3. Ve stanu, v chatce, na tábořišti, v okolí a v přírodě budu  dodržovat  pořádek.
                                                                                                               
4.  Pitnou vodu používám výhradně ze spolehlivých zdrojů pitné vody.

5.  Oheň rozdělávám jen na bezpečných a k tomu určených místech.

6. Beru si jenom tolik jídla, kolik sním. 
      Ve stanech, chatkách ani nikde jinde se nesmí jídlo schovávat.

  
7. V době nočního klidu se chovám tiše.

8. Dodržuji zásady osobní hygieny a hygieny prostředí. Budu používat vyhrazené
      záchody a to i v noci.

9. Pro úklid a ostatní činnosti používám jen nářadí, které je k tomu určené.

10. Svým rodičům píšu alespoň jednou týdně, jak se mi na táboře daří.

11. Každý sebemenší úraz a zdravotní potíže hlásím svým vedoucím nebo táborovému 
zdravotníkovi.

12. Ochotně a rád každému pomohu, vyhnu se sporům a hádkám. 

13. Řídím se pokyny vedoucích a služeb dne.

14. Potřebuji-li radu nebo pomoc s důvěrou se obrátím na svého vedoucího.

15. Nevstupuji bez dovolení do kuchyně, skladu a do místnosti, kde jsou nemocní.

16. Cizí stany ani chatky nenavštěvuji bez svolení bydlících, nálezy ztracených věcí hlásím 
vedoucímu.

17.   Přírodu neničím, ale chráním. Odpadky patří pouze do určené nádoby.

18.   Šetřím inventář tábora, jeho poškození okamžitě ohlásím svému vedoucímu.

19.   Všichni vedoucí jsou moji přátelé, zástupci rodičů na táboře, proto se budu řídit jejich   
        příkladem.

20.   Za nejzávažnější porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným, užívání    
jakýchkoliv škodlivých látek (cigarety, alkohol, drogy) a jejich uchovávání v táboře, opuštění 
oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí vedoucího, krádež cizí věci nebo peněz a soustavné 
porušování pokynů těch, kdo mě mají na starost.
V případě takového provinění může následovat i vyloučení z tábora.


