Před odjezdem na tábor jsem poučil/a svou dceru __________________________________________
o důležitosti zachování bezpečnosti na táboře a o pravidlech táborového řádu:

Poučení o bezpečnosti na táboře
1) Je zakázáno vstupovat na obdělávané, oplocené pozemky a do uzavřených prostor podniků i soukromých
osob bez souhlasu vlastníků a bez svolení vedoucího.
2) Je zakázáno vstupovat na železniční tratě, silnice pro motorová vozidla a dálnice a vůbec na všechny
vozovky, po kterých se pohybují vozidla bez svolení a dohledu vedoucího.
3) Je zakázáno lézt na různá technická zařízení - např. sloupy el. vedení, lampy apod. Je zakázáno lézt na
stromy.
4) Respektujeme příkazy a zákazy dopravních značek, majitelů objektů, pozemků a veřejné správy,
sdělované ústně, vyhláškami a nápisy.
5) Bez svolení nebo přítomnosti vedoucího je zakázáno vstupovat do zjevně nebezpečných míst - skály,
srázy, lomy, štoly, výkopy, staveniště, bažiny, ruiny, jezy...
6) Je nebezpečné a tedy zakázáno házet jakékoliv předměty z výšky - ze skal, mostů, věží, do propastí apod.
7) Je zakázáno jíst lesní plody. Při pohybu v lese nebo na louce je nutné dbát bezpečnosti před
nebezpečnými rostlinami na dotek (např. bolševník velký), je nutné se „dívat pod nohy“ kvůli vosím a
sršním hnízdům, kvůli zmijím. Je-li to možné, snažíme se vyhýbat travnatým, vlhkým a stinným plochám
kvůli klíšťatům.
8) Houby je na táboře zakázáno sbírat i konzumovat.
9) Volně pobíhajícím psům i kočkám se vyhýbáme. Stejně tak lesní zvěři, která ztratila plachost - výskyt
takového zvířete v okolí tábora je nutné ohlásit vedoucímu. Mláďat a uhynulých zvířat se nedotýkáme.
10) Oheň je možno rozdělávat pouze na místech k tomu určených a se svolením vedoucího.
11) Pít vodu z přírodních zdrojů (kde není prokázána čistota k pití) je vyloučeno.
12) Koupání je možné pouze v přítomnosti dospělého vedoucího a min. 1 hodinu po jídle nebo tělesné
námaze.
13) Při bouřce se nikdo nepohybuje na vyvýšených místech, v blízkosti kovových konstrukcí, nekoupe se a
neschovává se pod osamělými stromy.

Táborový řád
1) Bez vědomí a souhlasu někoho z vedení tábora* nesmí nikdo opustit prostor tábora. Návštěvy rodičů
nebo příbuzných bez předchozího ohlášení jsou nežádoucí. Narušují chod tábora.
2) Není dovoleno vstupovat do cizího stanu bez souhlasu jeho obyvatel. Toto pravidlo neplatí pro vedení
tábora (při závažném důvodu - např. porušení 4. bodu tohoto řádu) a pro bodující stanů. Za pořádek ve
stanu a jeho okolí odpovídají obyvatelé stanu.
3) Prostory do kterých je povoleno vstupovat pouze radě starších** a pověřeným účastníkům tábora jsou:
stan s nářadím, zdravotnický stan (pouze zdravotníci), kuchyně, sklípek a střední prostor vůdcáku.
4) Ve stanech není dovoleno přechovávat jídlo a to včetně cukrovinek (vyjma nemocné účastníky tábora
a po dobu příjezdového dne), přitahují myši, mravence, brouky a mnohý hmyz.
5) Každý účastník tábora je součástí některé denní služby v kuchyni, která se střídá dle rozpisu a přebírá
kuchyň a jídelnu v čistém a uklizeném stavu předchozí den. Práce ve službě je nadřazená běžnému
táborovému programu (včetně poledního klidu nebo večerního osobního volna).
6) Před každým kontaktem s jídlem je nutností umytí rukou. Podobně po jídle je každý povinen si umýt ešus a
lžičku v nádobách tomu určených s čerstvou teplou vodou! Vynášet zbytky jídla mimo jídelnu (např. do
stanu) je zakázáno (ze stejného důvodu jako v bodě 4).
7) Odpadky se vyhazují jen do určených pytlů a třídí se. Taktéž odpadní voda (např. z nádobí) se vylévá do
kýblů k tomu určených a do vsakovačky, která je určena pouze pro tekutý odpad!
8) Pitná voda je ve všech barelech na umývání rukou a v kuchyni. Ve sprše a v kohoutech u sprchy pitná
voda neteče!
9) Přirozeně je každý po odchodu z latríny povinen si mýdlem umýt ruce.
10) Rozdělávat oheň ve stanu (myšleno svíčky, petrolejky apod.) je možné pouze po schválení někým z
vedení. Může hrozit vzplanutí celty!
11) Používání repelentů a deodorantů ve stanu je přísně zakázáno! => Celta stanu, která přijde do kontaktu
s repelentem/deodorantem ztrácí schopnost zadržovat vodu a protéká!

12) Není dovoleno libovolně porážet stromy nebo je osekávat, loupat z nich kůru apod. Na topení se používá
pouze suché dřevo.
13) Každý dbá o táborové vybavení (nářadí, stolní hry, míče, čluny apod.) a vždy je vrací na své místo.
14) Každé poranění, klíště, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své i kamarádovy je třeba
neprodleně hlásit táborovému zdravotníkovi nebo komukoliv z vedení tábora.
15) Video hry, MP3, tablety, notebooky, mobilní telefony a podobné přístroje na tábor nepatří.
16) Na tábor je zákaz dovozu zábavné pyrotechniky nebo střelných dětských zbraní (např. kuličkovky).
17) Samozřejmostí je zákaz pití alkoholických nápojů a kouření či uchovávání těchto výrobků.
18) Jelikož jsme na skautském táboře, tak je přirozené, že se všichni účastníci snaží udržovat přátelské vztahy
a chovají se dle skautského (světluškovského) zákona.
*vedení tábora = Ludmila Dobrozemská (vedoucí tábora), Lucie Davidová (zdravotnice), Tereza Podloučková,
Klára Odehnalová, Alžběta Klusáčková
** rada starších = vedení tábora + rádkyně + podrádkyně

Režim dne
7:00
7:15
8:00
8:30
9:10
10:45
11:00
11:30
12:30
14:30
15:45
16:00
18:00
20:00
20:30
21:50
22:00

Hlídka budí vedení - rada starších
Budíček, rozcvička, ranní hygiena
Ranní nástup, ranní modlitba, úklid stanů
Snídaně
Dopolední program I.
Svačina
Témátko
Dopolední program II.
Oběd, polední klid
Odpolední program I.
Svačina
Odpolední program II.
Večeře, osobní volno, večerní mytí
Večerní nástup, příprava ke spaní
Večerní program
Večerní modlitba, večerka
Noční klid, první hlídka

Polední klid je určen pro odpočinek ve stanu nebo pro jednoduchou činnost v táboře ve stínu.
Noční klid je od večerky do budíčku. V tomto čase je v táboře klid a pohybovat se po táboře může pouze
hlídka.
Bereme na vědomí, že každý účastník tábora se musí řídit pokyny vedoucích, dodržovat bezpečnostní
zásady, táborový řád a režim dne. Jejich nedodržování narušuje dobrý chod i bezpečnost tábora. Hrubé
porušení ovšem může vést i k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení táborového poplatku.

Datum: _________________________

Podpis účastníka tábora:______________________ Podpis rodiče/zák. zástupce:___________________

