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TÁBOROVÝ ŘÁD  
 

 

Jsem si vědom, že jako každý účastník tohoto tábora se podílím na tom, aby se na táboře 

líbilo nejen mně, ale i ostatním a budu dodržovat tento řád! 

1. Dodržuji rozvrh dne a zúčastňuji se celého programu. 

2. Svého vedoucího, instruktora budu poslouchat, dodržovat jeho pokyny a můžu se na něj 

kdykoliv obrátit s plnou důvěrou. Bez jeho svolení se nevzdálím z určeného prostoru. 

3. Zákaz vycházení z areálu tábora bez svolení svého vedoucího. 

4. Dodržuji přísný zákaz chození ke koupališti bez svolení svého vedoucího. 

5. Po celou dobu tábora je zakázáno kouření, konzumace alkoholu a energetických nápojů, užívání 

omamných látek, brát si na tábor ostré předměty (nože, ...), zbraně, zápalky a tento zákaz 

dodržuji. 

6. Ke všem účastníkům akce se budu chovat přátelsky, ochotně a rád jim pomohu. Vyhnu se všem 

sporům, hádkám a šikaně ostatních účastníků. Budu se chovat tak, abych nedělal ostudu.  

7. Cítím-li, že jsem nemocen nebo se zraním, oznámím to ihned svému vedoucímu. 

8. Dbám na to, abych udržoval čistotu v celém areálu, i na své chatce, pokoji. Odpadky házím jen 

do odpadkových košů. 

9. Bezpečnost je na prvním místě, proto nepřeceňuji své schopnosti a vyhýbám se aktivitám, které 

jsou pro mě rizikové. 

10. Své věci, zejména oblečení udržuji čisté a pravidelně si měním spodní prádlo. Pokud mé věci 

budou mokré, nebudu je skladovat v kufru, ani tašce, ale dám je usušit. 

11. Nepoužívám zapálené svíčky, žádného jiného otevřeného ohně a nemanipuluji s elektřinou. 

12. Přírodu budu chránit, ne ničit. 

13. Od večerky do budíčku smím opustit chatku jen tehdy, jdu-li na WC nebo v neodkladné 

záležitosti (nemoc, zranění či nevolnost) za vedoucím a chovám se tiše a ohleduplně. 

14. Na pokoji, v chatkách a stanech neskladuji žádné potraviny. 

15. Mluvím slušně, nepoužívám vulgární výrazy a nadávky. 

16. Dodržuji základní hygienické návyky a pravidla. Čistím si zuby a sprchuji se pravidelně. 

17. Bez vyzvání nevstoupím do jiných pokojů (kuchyně, provozních objektů a místností určených 

vedoucím). 

18. Jsem si vědom, že za ztrátu, či zničení mých cenných a značkových věcí, peněz, šperků a 

elektroniky nebude nikdo z organizátorů odpovídat. 

19. Všechny škody, které způsobím na táboře na majetku organizátorů či majetku majitele 

rekreačního střediska za mě zaplatí zákonný zástupce. Nemaluji na zdi ani na vybavení chatek, 

areálu, areál neničím. 

20. Za nedodržování a svévolné porušování řádu LDT SVĚT může být účastník potrestán 

napomenutím nebo vyloučením a poslán domů bez finanční náhrady. V takovém případě je 

zákonný zástupce, po dohodě s hlavním vedoucím tábora, povinen účastníka v dohodnutém 

termínu odvézt! 
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Souhlasím se vším výše uvedeným a svým podpisem potvrzuji, že táborový řád budu dodržovat 

po celou dobu tábora. 

 

PODPISY:  
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