Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko“Hiawatha“ Brno
Tábor Senožaty

TÁBOROVÝ ŘÁD
Táborový řád stanovuje obecná pravidla chování, hygieny a bezpečnosti. Zásady chování,
které nejsou táborovým řádem upraveny se řídí obecně závaznými právními předpisy a
skautskými zákony.
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI
1. Všichni táborníci se řídí skautským slibem a
zákonem.
2. Všichni táborníci jsou povinni řídit se Táborovým
řádem, Řádem nočních hlídek, Řádem denní služby
a Denním režimem.
3. Táborníci usilují o dobré vztahy v táboře a ochranu
táborového prostředí, zejména okolní přírody a
vybavení tábora.
4. Každý táborník bude dobrým kamarádem ostatním, vyhne se zbytečným sporům a
každému účastníku tábora ochotně pomůže. V případě sporu se obrátí na svého
vedoucího.
5. V celém táboře je zakázáno i jen pouhé přechovávání alkoholu, omamných látek,
cigaret, časopisů s nevhodným obsahem a všech ostatních předmětů narušujících
vhodné mravy.
6. V celém táboře platí zákaz používání hrubosti, jakéhokoliv fyzického násilí a vulgárního
vyjadřování.
7. Taktéž je zakázáno používat elektroniku bez povolení vedoucího.
8. Při vycházce do okolí i při cestě za nákupem bude každý dbát na dobré vystupování a
chování, ochraňovat a udržovat dobrou pověst tábora.
9. Návštěvy na táboře jsou povoleny jen v důležitých případech a to vždy se souhlasem
vedoucího tábora.
DENNÍ REŽIM
1. Všichni táborníci jsou povinni dodržovat denní režim i
denní program.
2. Nikdo neopustí tábor bez svolení svého vedoucího,
činovník bez souhlasu vedoucího tábora.
3. V době od večerky do budíčku jsou děti povinny
zdržovat se ve svých stanech. Výjimky povoluje
vedoucí tábora.
4. Táborníci jsou povinni dodržovat polední klid a noční klid.

5. Do cizího stanu je dovoleno vstoupit jen se svolením jeho obyvatel.
6. Do kuchyně má přístup pouze denní služba, kuchaři, zdravotník a vedoucí tábora.
7. Do zásobovacího skladu a sklepa smí vstoupit pouze kuchař, rádce služby a vedoucí
tábora.
8. Každý účastník tábora je povinen uposlechnout kteréhokoliv vedoucího.
9. Vedoucí mají právo kontrolovat osobní a soukromé vybavení táborníků.
10. Všechny zásilky přejímá vedoucí tábora, který je rozdělí mezi oddíly.
HYGIENA
1. Každý účastník tábora dbá na svojí osobní čistotu a na čistotu svých
věcí.
2. Ve stanu a okolí si každý udržuje pořádek a čistotu. Každý zvedne
pohozený odpadek kdekoliv po tábořišti a odhodí jej do pytle
s odpadem.
3. Je zakázáno provádět osobní potřebu jinde než na latrínách nebo
místech k tomu určených („na malou“ u kluků).
4. Osobní hygiena se provádí v potoce nebo v koupacím stanu. Pro čištění zubů se používá
výhradně pitná voda z umýváren.
5. Vodou v kanystrech u latrín šetříme.
STRAVOVÁNÍ
1. Táborníci jsou povinni se vždy dostavit k odběru jídla.
Výjimky uděluje táborový zdravotník.
2. Na jídlo chodí vždy celý oddíl pohromadě, každý čistý,
umytý, oblečený a obutý.
3. Jídlo se konzumuje pouze v prostoru jídelny.
4. Je zakázáno nosit, přechovávat nebo jíst jídlo ve stanu.
5. Nádobí se umyje ihned po jídle ve vaničce s teplou vodou
a opláchne.
6. Zbytky jídla se vyhazují do nádob k tomu určených.
7. Odpadky se třídí do příslušných pytlů.
8. Pro všechny táborníky je trvale připraveno pití v uzavřené nádobě s výpustným
kohoutem.
BEZPEČNOST
1. Táborníci jsou povinni svým chováním podle
možností předcházet úrazům, onemocnění a škodám
na majetku.
2. Nebude-li se táborník cítit zdráv a nebo se zraní,
oznámí to ihned vůdci nebo zdravotníkovi, i když se
mu to nebude zdát významné.
3. Jakékoli mimořádné události – onemocnění nebo
zranění, požár, nebezpečnou změnu počasí,
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přítomnost cizí osoby v táboře apod. je táborník povinen neprodleně oznámit
nejbližšímu dospělému.
Je zakázána konzumace hub, neznámých lesních plodů a pití vody z neznámých zdrojů.
Jakékoliv nebezpečnější aktivity (lanové aktivity, jízda na lodi, apod.) se budou konat za
účasti kompetentní osoby a se svolením vedoucího tábora.
Koupání je dovoleno jen na určených místech a to vždy společně s oddílem nebo
družinou za přítomnosti rádce/vedoucího.
Děti smějí používat pracovní náčiní (sekyry, pily, lopaty, apod.) pouze pod dozorem
vedoucího.
Společný táborový majetek je povinen každý táborník opatrovat, ošetřovat, udržovat a
chránit ho před poškozením a ztrátou.
Děti mají zakázáno svítit ve stanu svíčkami.

ODMĚNY A TRESTY
1. V táboře se pro výchovné působení využívá převážně
pochval a odměn. Pouze v nezbytných případech se
přistupuje k trestům.
2. Tresty nesmějí v žádném případě snižovat důstojnost
potrestaného a nesmějí mít povahu osobní služby ve
prospěch jiného táborníka.
3. Za zvláště závažné porušení táborového řádu nebo
denního režimu, zejména za chování ohrožující
průběh tábora, bezpečnost jeho účastníků nebo nedodržování obecně závazných
právních předpisů, může vedoucí tábora udělit napomenutí, podmínečné vyloučení
nebo případně i účastníka z tábora vyloučit.

Vedoucí tábora:

