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Táborový řád 

 

Náš tábor je zaměřen na samostatnost, utvoření dobrého kolektivu a poznání i ochranu 

přírody. Táborem vždy provází zajímavá a dobrodružná etapová hra, která každého motivuje. 

Tábor má svůj řád a pravidla, kterými se musí řídit každý účastník tábora i návštěvy. 

 

Obecná pravidla 
Účast na táboře je naprosto dobrovolná, je však podmíněna dodržováním Táborového řádu.  

V případě hrubého porušení táborového řádu může vedení rozhodnout o vyloučení dítěte  

z tábora. A to bez nároku na vrácení účastnického poplatku, přičemž cestu dítěte domů zajistí 

rodiče.  

 

Každý účastník tábora je povinen dodržovat následující ustanovení Táborového řádu: 

 

● Denní program je vyhlašován na ranním nástupu a je závazný pro každého táborníka. 

● Nikdo neopustí tábor bez povolení vedoucího, a to ani do nejbližšího okolí. 

● Každý účastník tábora je povinen uposlechnout příkazy i zákazy od vedoucího, rádce 

družinky a denní hlídky. Posloupnost funkcí určuje táborová hierarchie. 

● Při vycházce do okolí i při celodenním výletě bude každý dbát na své vystupování a 

chování, aby chránil a udržoval dobrou pověst tábora. 

● Koupání u vody je možné pouze společně a za dohledu některého z vedoucích. Do vody 

se smí vstoupit až na pokyn vedoucího, dříve ne. Jízda na lodích je přípustná pouze pod 

dohledem některého z vedoucích.  

● Vstupovat do cizích stanů se nesmí. Navštívit cizí stan lze pouze za přítomnosti a se 

souhlasem obou obyvatel stanu, a to pouze v době poledního klidu či vyhlášeného 

osobního volna. 

● Před budíčkem a po večerce je noční klid. To znamená, že jsou všichni ve svých stanech 

a potichu. 

● Ve stanu nebude nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze (sýr, řízek, chleba 

s máslem, …)  – takové odevzdá do táborové kuchyně. Trvanlivost veškerých potravin 

mimo kuchyni se omezuje na tři dny. Po této lhůtě jsou likvidovány.  

● Nevhodné potraviny, které určí zdravotník (brambůrky, ledovou kávu aj.) a které si 

účastník koupí i přes zákaz zdravotníka, zabavíme a zlikvidujeme. 

● K jídlu nastupuje vždy celá družina pohromadě, každý čistý, umytý a vezme si jen tolik 

jídla, kolik sní. 

● Nádobí (ešus s příborem a hrneček) si umyje každý neprodleně po jídle. Není dovoleno 

si schovávat zbytek jídla. 

● Zkracování si cesty průchodem kuchyní je zakázáno. Do kuchyně smí pouze povolaní 

vedoucí, služba a denní hlídka. 
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● Konzumace alkoholu na území tábora je nepřípustná. 

● Budou-li mobilní telefony či jiná elektronika narušovat program tábora, bude tato 

elektronika zabavena a vrácena rodičům při příjezdu z tábora. 

● Nalezneme-li u táborníka nebezpečné či rizikové předměty (nůž s delší čepelí jak 12 cm, 

injekční jehlu, prášky, insekticidy, pyrotechniku aj.), které nebyly jmenovitě napsány ve 

výbavě na tábor, vyhrazujeme si právo tyto předměty zabavit a vrátit na konci tábora. 

● Větší peněžní obnosy je nutné uložit do úschovy k hospodáři tábora. Nelze uschovávat 

větší peněžní částky u sebe ve stanu. 

● Každý účastník tábora dbá na své věci a na osobní čistotu. 

● Společný táborový majetek je povinen každý táborník opatrovat, ošetřovat, udržovat a 

chránit před poškozením a ztrátou. 

● Vypůjčené táborové nářadí a sportovní náčiní každý vrátí v pořádku na své místo, 

případné poškození či ztrátu poctivě oznámí. 

● Bude-li kdokoliv potřebovat radu nebo pomoc, obrátí se s důvěrou na vedoucího, který 

pomůže s problémem. 

● Každý se bude k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky, vyhne se zbytečným 

sporům, každému ochotně pomůže, nebude se vyjadřovat vulgárně. 

● Každý udržuje pořádek a čistotu, uklidí pohozený papírek kdekoliv po tábořišti do koše. 

Nikdo nic sám neodhazuje. 

● Každý účastník tábora bude používat latrínu, a to i v noci. Do latrín je zakázáno odhazovat 

jakékoliv odpadky. 

● Nebude-li se táborník cítit zdráv nebo se zraní, oznámí to ihned vedoucímu či 

zdravotníkovi, i když se mu to nebude zdát významné. 

● Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník a zdravotníkem pověření vedoucí. Přisáté 

klíště táborník neprodleně oznámí. 

● Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, ořezávat větve, loupat kůru či nahánět 

divoké zvíře. Přítomnost divokého zvířete táborník nahlásí vedoucímu. 

 

Za jakýkoliv prohřešek vůči tomuto řádu a slušnému chování hrozí postih v podobě kliků či dřepů. 

V případě vážnějších prohřešků rozhodne vedoucí tábora o přísnějším trestu, případně o 

vyloučení z tábora. 

Nikdo za nás nic na táboře neudělá, vše si musíme udělat společně sami. Místo ulejváků a 

lenochů musí udělat více druzí na úkor zábavy.  

 

Režim dne 
7:30 Budíček, rozcvička 

8:15 Snídaně 

8:45  Očista zubů, hygiena, úklid ve stanech 

9:10 Bodování 

9:30 Ranní nástup 

9:45 Dopolední program I 

11:00 Přesnídávka 

11:15 Dopolední program II 
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13:00 Oběd 

13:30 Polední klid 

15:00 Odpolední program I 

16:30 Svačina 

16:45 Odpolední program II 

18:40 Večerní nástup 

19:00 Večeře 

19:30 Večerní program 

21:45 Příprava na večerku, očista zubů, hygiena 

22:00 Večerka 

 

Povinnosti denní hlídky 
● Dohlíží, aby se po táboře nepohybovaly cizí osoby. Takové osoby nahlásí vedoucímu dne. 

● Udržuje si přehled o tom, kdo opouští tábořiště mimo rámec programu dne, a to zejména 

o členech služby. 

● Dohlíží na čistotu rukou a nádobí při výdeji stravy. 

● Před jídlem a po jídle uklízí jídelnu a utírá stoly. 

● Na večerním a ranním nástupu má čestnou funkci vlajkové čety. 

● Ručí za pořádek v táboře. 

● Je též součástí služby. 

● Hlídá jako poslední. 

 

Povinnosti noční hlídky 
● Noční hlídání probíhá v době od půlnoci do 6:00, nebo podle dohody s vedoucím dne. 

● Musí být teple oblečena, mít funkční svítilnu a píšťalku. 

● Musí jednou za 5 minut jít na obchůzku po táboře. 

● V mezičase sedí nebo stojí na takovém místě, kde má dobrý rozhled, kde dobře slyší dění 

v táboře a není viděna. Svítilnu používá pouze v případě nutnosti. 

● Řídí se časem na táborových hodinách v jídelně a rozpisem hlídek v sešitě. 

● Při předávání hlídek stará hlídka probudí novou, dohlédne, aby se nová hlídka podepsala 

do sešitu, jednou společně obejdou tábor, předají si píšťalu a případné důležité informace 

o dění v táboře. Teprve pak může jít stará hlídka spát. 

● Hlídka sama nesmí zasahovat proti vnějším narušitelům. 

● V případě podezření z narušení hlídaného prostoru, budí okamžitě vedoucího dne a 

vedoucího tábora. 

● V případě krajní nouze použije píšťalu, nebo gong pro vyhlášení poplachu! 

● Má-li některý ze spících táborníků zdravotní problém (zvracení apod.), budí zdravotníka. 

● Každý táborník, který v noci opouští svůj stan, musí o této skutečnosti přiměřeným 

způsobem informovat hlídku, je ZAKÁZÁNO provádět jakékoli "strašení" hlídky, ale i 

ostatních táborníků. 

● V případě deště musí zajistit tábor proti dešti. 

● Doprovází táborníka, který potřebuje na záchod, bojí-li se. Aby táborník nemusel konat 
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potřebu za stanem. 

 

Povinnosti služby 
● Družina pomáhá v kuchyni, zatápí v kamnech, myje nádobí, stará se o pořádek v táboře 

a vykonává i ostatní potřebné práce podle pokynů kuchaře a patrona. 

● Zajišťuje dostatek dřeva na topení v kamnech, vody v barelech, hygienických prostředků 

na latrínách a umývárnách. 

● Stará se o doplňování vody na mytí nádobí po jídle. 

● Jí jako poslední. 

● Zajišťuje dopravu potravin a vody, dle pokynů kuchaře. 

● Služební družina je nepřetržitě k dispozici v prostoru kuchyně či dřevníku, pokud vedoucí 

dne neurčí jinak. To se týká veškerého programu tábora včetně rozcviček. 

 

Předávání služby 
● Služba se předává vždy během poledního klidu.   

● Střídají se vedoucí dne, patroni a denní hlídka se služební družinou.   

● Nová služba si po staré službě zkontroluje mimo jiné toto: 

○ zda jsou plné zásobníky dřeva; 

○ zda je doplněna voda ve všech nádobách, kde má být; 

○ čistotu nádobí, vaniček a srovnání věcí; 

○ zda je jídelna bez papírků, odštěpků či jiného nepořádku; 

○ čistotu stolů a lavic v jídelně a kuchyni (včetně papírků apod.); 

○ uklizení umýváren, latrín (včetně zasypání) a okolí; 

○ uklizení hospodářského stanu a kompletnost nářadí; 

○ uklizení kamen, ohniště a okolí, vynesen popel; 

○ zda jsou vyměněny plné pytle na odpadky za prázdné; 

○ zakopán organický odpad. 

 

Kontrola pořádku ve stanech 
Každý táborník je povinen neustále udržovat pořádek ve svém stanu. Kontrola pořádku proto 

může proběhnout kdykoliv namátkově, pravidelně však vždy po snídani. 

Kontrolu provádí vedoucí po snídani. Je-li vyhlášen „nástup na bodování“, všichni stojí před svými 

stany. Opustí-li někdo prostor před svým stanem během vyhlášeného bodování, strhávají se mu 

body. Před vyhlášením bodování je čas na přípravu cca 5 až 10 minut. Maximální počet bodů je 

10. 

 

Kontroluje se: 

● spacák hozený přes stan, ložní prádlo rozložené na posteli, aby se vše vyvětralo; 

● pláštěnka, holínky, sekera jsou umístěny u vchodu do stanu; 

● prádlo a věci v kufru přehledně srovnány, kufr pod postelí; 

● pod matrací nebo spacákem pouze deka (srovnaná) a karimatka; 



5 
 

● špinavé prádlo je umístěno odděleně od čistého; 

● nejsou-li ve stanu uloženy nedovolené potraviny; 

● veškeré mokré věci sušíme v sušárně, ve stanu může být sušen pouze vlhký ručník po 

právě provedeném mytí (na hambálce); 

● jídelní nádobí čisté, láhve na pití prázdné, vypláchnuté a otevřené; 

● celkový vzhled stanu a jeho okolí musí býti upraveny, bez papírků, odřezků, jídla a pití; 

● dá se použít zásada: buď je na první pohled uklizeno, nebo není. 

 

Táborová hierarchie 
 Vedoucí tábora 

➢ Vedoucí dne 

■ Denní hlídka 

■ Ostatní vedoucí 

○ Praktikanti 

○ Rádcové 

● Další děti 

 

➢ Kuchař 

■ Denní hlídka 

■ Patron 

■ Rádce sloužící družiny 

○ Sloužící družina 

 

➢ Hospodář 

■ Kdokoliv, kdo sahá na erární vybavení 

 

➢ Zdravotník 

■ Marodi 

 

 


