TÁBOROVÝ ŘÁD
 Nikdo neopouští prostor tábora bez vědomí oddílového vedoucího a to ani do nejbližšího okolí.
 Každý účastník tábora je povinen uposlechnout pokynu kteréhokoli z vedoucích a praktikantů povinnost uposlechnout příkazy je naprostou samozřejmostí a očekává se, že bude vykonán
s radostí .
 Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo jej svým chováním nesmí narušovat.
Na jednotlivé akce (rozcvička, nástupy, ...) přichází táborník vždy včas.
 Ve své chatce a jejím okolí každý udržuje pořádek a čistotu. Přechovávání potravin mimo pití
a sladkostí na chatce není dovoleno.
 Každý táborník dbá na každodenní osobní hygienu.
 Táborník chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození
ohlásí ihned svému vedoucímu. Táborník chrání rovněž svůj osobní majetek, případnou ztrátu
hlásí oddílovému vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Nalezené věci se
odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného
táborníka, je povinen škodu nahradit.
 Táborník má zákaz vstupovat do provozního objektu (kuchyně, klubovna vedoucích) a na
marodku v nepřítomnosti zdravotníka. Nikdo také nevstupuje do cizí chatky bez vědomí jejích
obyvatel.
 Peníze a jiné cennosti táborník uloží do úschovy ke svému vedoucímu. Pokud tak táborník
neučiní, neručí se za jejich případnou ztrátu.
 Používání zábavné elektroniky (hry, přehrávače…) je v průběhu denního programu zakázáno –
pouze v osobním volnu. Mobilní telefony jsou na táboře zakázány.
 Pracovní náčiní, sportovní a herní pomůcky se půjčují u vedoucího dne. Vypůjčenou věc je třeba
v pořádku vrátit do dohodnuté doby nebo do večerky daného dne.
 Při výletu do civilizace dbá každý na slušné vystupování a chování.
 K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě, s umytýma rukama a vhodně oblečen. Každý si
bere jen to, co sní. Dodržují se pravidla kulturního stolování. Je zákaz vynášet jídlo určené ke
konzumaci v jídelně z jídelny.
 Polední klid je od slova klidný a táborník v této době odpočívá, zažívá a nabírá síly na
odpolední program .
 V čas večerky je táborník již po večerní hygieně a v posteli. Po večerce a před budíčkem svým
chováním neruší ostatní.
 Koupání v přírodě je povoleno pouze za osobní přítomnosti a vědomí
oddílového vedoucího.
 Necítí-li se táborník zdráv, anebo se zraní, oznámí to ihned svému
vedoucímu nebo zdravotníkovi a to i v případě, že se mu to nezdá
významné.
 Užívání drog, pití alkoholu a kouření je přísně zakázáno. Zakázáno
je i šikanování, hrubost a jakékoli fyzické násilí a vulgární vyjadřování.
 Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být
táborník potrestán napomenutím či podmínečným vyloučením nebo
může být z tábora vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady za
zbytek pobytu.

