
Táborový řád
pro účastníky táborů 4CAMPS

 

Jméno a příjmení účastníka:

Datum narození účastníka:

1.    Pohyb účastníka tábora

1.1. Účastník tábora se pohybuje pouze v táborovém areálu, opustit ho smí pouze pod dohledem

vedoucího.

1.2. Účastníkovi tábora je zakázán vstup do zázemí školy, pohybuje se pouze v předem vymezených

prostorách.

1.3. Návštěva cizího pokoje je zakázána.

1.4. Po dobu konání táborového programu mimo táborový areál se účastník tábora musí pohybovat

jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost.

1.5. Při koupání účastník tábora nesmí vstupovat do vody bez souhlasu oddílového vedoucího.

2.      Chování účastníka tábora

2.1. Je výslovně ZAKÁZÁNO fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora.

2.2. Je výslovně ZAKÁZÁNO manipulovat s cizími osobními předměty.

2.3. Je výslovně ZAKÁZÁNO přivézt na tábor alkohol, drogy, omamné látky, cigarety, erotické pomůcky a

zbraně. Také je výslovně ZAKÁZÁNA jejich konzumace a užívání. Při porušení tohoto bodu následuje

okamžité vyloučení účastníka z tábora.

2.4. Je výslovně ZAKÁZÁNO přivézt si na tábor nebo používat bez dozoru oddílového vedoucího nůž

(jakéhokoliv typu), nůžky a zápalná zařízení. Při porušení tohoto bodu následuje okamžité vyloučení

účastníka z tábora.  

2.5. Účastník tábora se chová ohleduplně k přírodě a svým chováním ji nijak nepoškozuje.

2.6. Účastník tábora dodržuje pořádek a čistotu v táborovém areálu i jeho okolí.

2.7. Účastník tábora je povinen dodržovat účinné zákony a předpisy ČR.

2.8. Ke všem dospělým a spoluúčastníkům tábora se účastník chová slušně a s pochopením, zdržuje

se sprostých slov a násilného chování.

2.9. Účastník tábora se chová a jedná tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních.

2.10. Účastník tábora si může vzít s sebou notebook, kameru a jiné cennosti pouze na vlastní

odpovědnost, účastníkovi je k dispozici uzamykatelný prostor pro uložení cenností u jeho oddílového

vedoucího.

2.11. Účastník tábora pečuje o svěřené vybavení a užívá jej pouze k jeho danému účelu.

2.12. Poškození nebo ztrátu zapůjčeného vybavení účastník tábora ihned hlásí oddílovému vedoucímu.

2.13. Účastník tábora nesmí svévolně využívat majetek tábora nebo školy.

2.14. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí účastník tábora nebo jeho zákonný zástupce

finančně nahradit.

3.     Táborová činnost

3.1. Účastník tábora je povinen dodržovat harmonogram dne.

3.2. V průběhu tábora se účastník řídí pokyny vedoucích.

3.3. Je zakázáno svévolné maření táborové činnosti jednotlivci i skupinám.

3.4. Při činnosti ve skupinách se účastník tábora od skupiny nesmí svévolně oddělit.
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3.5. Mimo území táborového areálu se účastník chová dle všech zásad slušného chování,

se zvýšeným důrazem na body uvedené v kapitole " Chování účastníka tábora".

4.     Stravování a zdraví

4.1. Na výdej jídla chodí účastníci tábora ve skupinách pod dohledem svých oddílových vedoucích.

4.2. Účastníci tábora nevynáší stravu z jídelny.

4.3. Účastníci tábora si do areálu neobjednávají jídlo z restaurací apod. 

4.4. Účastníci tábora nekonzumují mimo areál nebalené potraviny (zmrzlinu, ledovou tříšť, párek v rohlíku

apod.)

4.5. Účastník tábora musí dbát na dodržování pitného režimu.

4.6. Účastník tábora je povinen nosit pokrývku hlavy při venkovních aktivitách na přímém slunci.

4.7. Jakékoliv zranění nebo zdravotní problém hlásí táborník ihned svému oddílovému vedoucímu nebo

zdravotníkovi.

4.8. Účastník tábora chrání zdraví své i ostatních.

4.9. Účastník tábora dodržuje základní hygienické návyky a pravidla včetně zvýšených hygienických

opatření týkající se onemocnění COVID-19.

5.     Osobní věci, cennosti, hotovost

5.1. Za ztrátu peněz a dalších cenností, které si táborník neuložil k vedoucímu, nenese organizátor tábora

žádnou zodpovědnost.

5.2. Za poškození cenností (mobilní telefony, tablety, myši, sluchátka, fotoaparáty atd.)

organizátor tábora nenese žádnou zodpovědnost.

 

Organizátor tábora doporučuje cennosti zanechat doma.

Pokud účastníka bude z tábora vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, je nutné, aby zákonný zástupce

odevzdal vyplněný formulář Souhlas s předáním účastníka jiné osobě.

Při hrubém porušení táborového řádu nebo bodů 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. oddílu 2, bude účastník okamžitě
vyloučen z tábora bez náhrady na zbývající pobyt . V takovém případě je hlavní vedoucí tábora povinen

informovat neprodleně zákonného zástupce účastníka tábora. Ten je zavázán zajistit odvoz účastníka tábora na

vlastní náklady v nejbližším možném čase, nejdéle do 24 hodin.

S táborovým řádem seznámí zákonný zástupce účastníka před nástupem na tábor. Toto stvrzuje svým níže

uvedeným podpisem. Podepsaný řád je potřeba odevzdat v den nástupu na tábor spolu s ostatními dokumenty.

V Praze dne 16. června 2021 V _______________________ dne _____________
                                              

Tom Ristovský                                          Jméno a podpis zákonného zástupce

Předseda spolku Zvědavý medvěd z.s.
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