TÁBOROVÝ ŘÁD VÝJEZDOVÉ AKCE

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR POHODA 2020
Táborový řád je oficiální dokument o pravidlech, podle kterých akce funguje. Děti a rodiče se s
táborovým řádem seznámí před nástupem na akci. Jednou z podmínek účasti na akci je souhlas s tímto
řádem. Pořadatel akce si vyhrazuje právo táborový řád aktualizovat. Pořadatel akce má právo
odmítnout táborníka či jiného účastníka, a to i bez udání důvodu. Cílem akce je vytvoření dobré
společnosti správných táborníků a ostatních účastníků. Víme, že prázdniny jsou časem volnosti,
zábavy, ale i získávání nevšedních zážitků a poznávání nových věci a zkušeností. Přesto je nezbytné,
aby táborníci a další účastníci respektovali obecná pravidla slušného chování, bezpečnosti a hygieny,
doplněná tímto táborovým řádem. Cílem je zamezení negativních jevů, které by směřovaly vůči
ostatním táborníkům a účastníkům akce. Posláním pořadatele a pracovníků akce je zabezpečit
nerušený průběh táborových dnů. Proto si v případě porušení táborového řádu vyhrazujeme právo
odeslat dítě domů.
ÚVOD
Pojmy
•
•
•
•
•
•
•
•

akce – letní dětský tábor POHODA 2020
táborník/tábornice – dítě ve věku do 15 let včetně, které je řádně přihlášené na akci TÁBOR
POHODA, spolek řádně schválí jeho účast na akci a má před nástupem na akci uhrazený
stanovený poplatek
praktikant/praktikantka – účastník tábora ve věku od 15 do 19 let včetně
zákonný/á zástupce/zástupkyně – rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte, který je za táborníka
či praktikanta právně zodpovědný ve všech směrech, provádí přihlášení táborníka na akci a
současně odpovídá za škodu, kterou způsobí táborník na akci může způsobit
pedagogický pracovník/pracovnice – dospělý pedagogický pracovník tábora (zejména hlavní
vedoucí, zástupce hlavního vedoucího, zdravotník, sportovní vedoucí, oddílový vedoucí,
programový vedoucí apod.) splňující podmínky nutné pro účast na akci
pořadatel – Asociace pro volný čas, sport a kulturu, z.s., zastoupená předsedou spolku
Danielem Průšou, sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1, 110 00
nepedagogický pracovník/pracovnice – osoba nad 18 let věku, která nepracuje přímo
s táborníky, ale zajištuje zázemí akce (zejména kuchař, asistent kuchaře, technik, hospodář,
řidič apod.) splňující příslušná pravidla
ostatní účastník/účastnice akce –osoba, která je na akci přítomna, ale není pracovníkem tábora,
musí však splňovat veškeré předpisy
ČÁST PRVNÍ
Pohyb táborníků
Článek 2
Pohyb táborníků v prostoru tábora

1. Návštěva cizích stanů je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných ve stanu.
2. Táborníkům se zakazuje vstup do táborové kuchyně, skladu potravin, skladu nářadí a ostatních
hospodářských prostor. Táborníkům je volně přístupná pouze jídelna a stan vyhrazený ke hrám.
3. Táborníkům se dále zakazuje vstup do prostoru stanů vedoucích a do všech stanů vedoucích
bez jejich vědomí. Dále pak do prostoru marodky bez souhlasu vedoucího, resp. zdravotníka.
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4. Táborník nesmí vstoupit (ani pohledem) do umývárny a prostor sociálního zařízení
vyhrazených pro táborníky opačného pohlaví včetně suchého WC.
5. Táborník nesmí opustit bez vědomí pedagogických pracovníků prostory tábořiště.
O vyhrazeném prostoru tábořiště je každý účastník akce poučen neprodleně po příjezdu na
akci.
6. Manipulace se závorou, bezpečnostními ochrannými prvky a dalšími zabezpečovacími prvky
se vylučuje.
Článek 3
Pohyb táborníků mimo tábořiště
1. Táborníkům je zakázáno opouštět prostory tábora bez dovolení svého oddílového vedoucího
nebo hlavního vedoucího. Povolení k opuštění tábořiště, které není dáno příslušným oddílovým
vedoucím, je možné pouze s vědomím tohoto oddílového vedoucího.
2. Vymezení areálu tábora provede hlavní vedoucí na prvním společném nástupu.
3. Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí pohybovat
jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného
prostoru je zakázáno.
4. Při venkovním koupání nesmí táborník vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. Je přísně
zakázáno skákat do vody ze skokánku nebo okraje bazénu, navzájem se potápět apod.
ČÁST DRUHÁ
Chování táborníků
Článek 4
1. Chování táborníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá a vulgární mluva
táborníků je také prohřeškem proti tomuto řádu.
2. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora – především
mladším a slabším. V případě sporu se táborník ihned obrátí na kteréhokoliv vedoucího.
3. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
4. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, nenese pořadatel
tábora žádnou odpovědnost. Ztráty volně a nedbale odložených cenných věcí nebudou ani
prošetřovány.
5. Nalezené peníze, cennosti a věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu.
6. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo ve stanu zápalky nebo zapalovač. K činnostem, ke
kterým je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá oddílový vedoucí, kterému budou
po použití vráceny.
7. Táborníkům je zakázáno mít u sebe nebo ve stanu nože, zbraně či pyrotechnické výrobky.
Zákaz se nevztahuje na kapesní a zavírací nožíky přiměřené velikosti.
8. Táborníkům je ve stanech zakázáno používat ke svícení svíčky nebo petrolejové lampy.
Článek 5
1. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k předem danému účelu.
2. Sportovní potřeby a hry si táborník ve volném čase půjčuje sám z předem určeného místa. Po
ukončení je vrací čisté a v pořádku na své místo.
3. Nářadí, výtvarné potřeby a ostatní táborový materiál se půjčují přes oddílového vedoucího. Po
ukončení je vrací táborník čisté a v pořádku svému oddílovému vedoucímu, a to nejpozději do
večerního nástupu.
4. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.
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5. Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora.
6. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce
nahradit a současně to může být podnět pro jeho vyloučení z tábora.
Článek 6
1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
2. Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve stanech, v prostoru celého tábořiště i jeho
okolí, stejně tak i ve svých osobních věcech.
3. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob/pytlů k tomu určených i s ohledem na jejich
třídění.
ČÁST TŘETÍ
Táborová činnost
Článek 7
1. Táborník je povinen dodržovat denní režim uvedený v příloze č. 1 tohoto táborového řádu.
2. Táborový program je závazný pro každého táborníka. Na jednotlivé části programu přichází
táborník vždy včas, připraven a vhodně oblečen.
3. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích.
4. Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek vlastní
zvýhodnění anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků.
5. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí
vedoucího oddělen od příslušné skupiny.
6. Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal
ostudu sobě, svým rodičům, ostatním táborníkům ani pořadateli tábora.
7. V době večerky a v době před budíčkem nikdo nesmí rušit ostatní ze spánku. Dobu poledního
klidu táborník využije k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora a rušení ostatních účastníků
tábora. Zvýšené a nepřiměřené fyzické aktivity se v poledním klidu přísně zakazují.
Článek 8
1. Táborníkům se nedoporučuje brát si s sebou mobilní telefon, notebook a jiná elektronická
zařízení.
2. Mobilní telefony a ostatní elektronická zařízení budou táborníci používat v době poledního
klidu a v čase osobního volna před večeří a večerkou tak, aby jejich používání nenarušovalo
právě probíhající program.
3. Při nerespektování tohoto zákazu bude mobilní telefon dítěti odebrán, o čemž budou rodiče
telefonicky informováni. Vrácen bude až na konci tábora zákonným zástupcům táborníka.
4. V prostoru celého areálu tábora a jeho okolí platí zákaz hlasité reprodukované hudby.
ČÁST CTVRTÁ
Stravování a péče o zdraví
Článek 9
Stravování
1. Na výdej jídla chodí táborník vždy umytý a s celým oddílem pohromadě. V jídelně dbá
táborník slušného vystupování a kulturního stolování. Zpravidla platí, že první jde k jídlu
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2.
3.
4.
5.

služební oddíl, následují ostatní oddíly v tom pořadí, v jakém se shromáždily kompletní na
nástup před jídlem.
Každý táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy
na určené místo.
Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu je zakázáno.
K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje.
Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je zakázáno konzumovat
vybrané potraviny, zejména při celodenních výletech a návštěvě obchodů.
Článek 10
Ubytování

1. Táborník nesmí bez souhlasu hlavního vedoucího měnit místo svého ubytování či stěhovat
příslušenství ve svém stanu a mezi stany.
2. Táborníkům se zakazuje manipulovat s upevněním stanové plachty k podsadě. Při odchodu na
program mimo areál tábora táborníci vždy umístí spací pytle do zadní části stanu a řádně
zašněrují vchod do stanu.
3. K přehledu o ubytování táborníků, praktikantů a pedagogických pracovníků včetně
technického týmu a zdravotnice je vytvořena mapa tábora se jmény umístněná na stanech, které
jsou za tímto účelem očíslované.
4. Přísně se zakazuje používání všech chemikálií ve spreji (laky, antiperspiranty, repelenty) uvnitř
a v blízkém okolí stanů. V souvislosti s rizikem samovznícení a hořlavosti některých výrobků
a chemikálii si vyhrazuje pořadatel právo na odebrání rizikových látek (hořlavé spreje apod.),
které by mohly táborníkům uškodit.
5. Ve stanech nesmí nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze (především čokoláda, chléb
se šunkou apod.) ani sušit houby. Výjimku tvoří čerstvé pití (čaj nebo voda) a přiměřené
množství sladkostí, případně čerstvé ovoce, které bude neprodleně zkonzumováno.
6. Táborník se stará o přidělený stan, především pak dbá, aby měl své osobní věci uklizené,
oblečení suché a čisté.
Článek 11
Péče o zdraví
1. Přísně se táborníkům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování
s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami, stejně tak se zakazuje požívání nealkoholových
nápojů, které však svou podobou připomínají nápoje alkoholické (nealkoholické pivo, šumivé
nealkoholické víno apod.).
2. Přísně se praktikantům zakazuje požívání alkoholických nápojů, kouření a experimentování
s jakýmikoliv dalšími omamnými látkami.
3. V případě propašování omamných látek bude přivolána Police ČR.
4. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci nepožívají před táborníky alkoholické nápoje ani před
táborníky nekouří.
5. Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních.
6. Necítí-li se táborník zdráv nebo se zraní, je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo
zdravotníkovi, a to i v případě, že se mu to zdá nevýznamné.
7. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník!
8. Táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla. Využívá latríny ke svému účelu, a
to i v noci. V případě opakovaného znečišťování obytné časti tábořiště (tj. vykonávání potřeby
za stany) bude v případě prokázání dotyčný táborník na náklady zákonného zástupce z akce
vyloučen.
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9. Sprchování je povoleno pouze se souhlasem oddílového vedoucího a v časech k tomu
vyhrazených. Sprchování je striktně děleno na oddíl starší a mladší a současně dle pohlaví.
Sprchování táborníků obou pohlaví současně je nepřípustné, stejně tak je nepřípustné
sprchování praktikantů obou pohlaví současně, natož s táborníky.
10. Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a
ohlásí to ihned vedoucímu. Táborník nehladí domácí zvířata, včetně koček a psů.
11. Při mimořádných situacích (požár, povodeň, pád stromu aj.) se táborník řídí pokyny hlavního
vedoucího a vedení tábora.
ČÁST PÁTÁ
Ostatní pravidla
Článek 12
Návštěvy
1. Návštěvy na táboře jsou povoleny pouze s vědomím a souhlasem hlavního vedoucího tábora.
2. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani zákonní zástupci)
do tábora přístup.
3. Z výchovných a zdravotních důvodů návštěvy na táboře nedoporučujeme. Děti se postupně
adaptují a zásahy zvenčí nejsou vhodné. Raději dětem pošlete pohled, dopis nebo balíček.
4. Při pohybu cizích osob v areálu tábora vždy táborníci upozorní některého z vedoucích.
Článek 13
Porušení táborového řádu
1. Drobné přestupky: Při drobných přestupcích (vulgarismy, neúmyslné poničení věci nízké
hodnoty apod.) následuje napomenutí a k osvěžení paměti poslouží několik kliků či dřepů.
Takovéto napomenutí za drobné prohřešky proti táborovému řádu uděluje kterýkoliv vedoucí.
2. Závažnější přestupky: Tresty za závažnější prohřešky proti táborovému řádu uděluje
táborníkův oddílový vedoucí ve spolupráci s hlavním vedoucím. Tresty nesmějí v žádném
případě snižovat důstojnost potrestaného a nesmějí mít povahu osobní služby ve prospěch
jiného táborníka či vedoucího. Obvyklými tresty jsou dodatečně uložené veřejné práce (úklid,
úprava prostoru tábora, mytí kuchyňského nádobí apod.) nebo udělení činnosti prospěšné
všem. Výjimečně může být jako trest využit dočasný zákaz účasti v některé části programu
(táborák apod.).
3. Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu může
vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora, a to bez finanční náhrady za
zbývající pobyt. V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím
povinen táborníka na vlastní náklady a ve stanoveném termínu odvézt.
4. Pořadatel tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí táborníka (za přítomnosti dítěte a
dvou vedoucích), a to při podezření na přechovávání omamných a návykových látek (alkohol,
tabákové výrobky, léky, drogy aj.), nebezpečných předmětů (nože, zbraně, pyrotechnika atp.)
nebo při důvodném podezření z krádeže.
5. V případě prokázání předchozího bodu nebo jen podezření může být přivolána Policie ČR.
V případě prokázání činu bude postupováno v souladu se zákony a platnými právními
předpisy. Zároveň bude účastník či táborník neprodleně vyloučen z akce a současně ze všech
akcí spolku. Veškerá škoda bude uplatňována na zákonném zástupci.
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Článek 14
Předčasné ukončení pobytu
1. Táborník může na základě svého svobodného rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se
zákonným zástupcem ukončit bez finanční náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si
táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora
a na vlastní náklady.
2. Předčasné ukončení pobytu z jiného důvodu je upraveno aktuálními všeobecnými
podmínkami, které jsou vždy součástí závazné přihlášky.
3. V případě vážnějšího úrazu (např. zlomená ruka) je postupováno na základě doporučení
zdravotnice, respektive ošetřujícího lékaře a případné předčasné ukončení akce je
konzultováno se zákonným zástupcem. V té návaznosti doporučujeme mít uzavřeno soukromé
úrazové pojištění, případně lze takové pojištění mít sjednáno přes rámcovou smlouvu
pořadatele, kde jsou výhodnější sazby na základě množstevní slevy. Akce je též pojištěna.
ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 15
1. Cílem tohoto řádu je stanovit pravidla pro účast na akci.
2. Účast na akci není povinná.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu a ve složení personálního zabezpečení i
v průběhu akce (např. z důvodu náhle nemoci může být vedoucí nahrazen).
4. Všechny zúčastněné strany vyvinou maximální snahu
5. Případné spory a reklamace se budou řešit výhradně po ukončení akce tak, aby případný
individuální spor nenarušil chod tábora. Spor či reklamace se bude řídit zákony a příslušnými
předpisy.
6. Vrácení platby za akci není možné.
Článek 16
1. Tento táborový řád byl schválen předsedou Danielem Průšou a členskou radou AVČSK, z.s.
2. Tento řád nabývá účinnosti 1. února 2020 a je v platnosti do odvolání nebo další aktualizace.

Příloha č. 1: Denní režim tábora
7:30 – 8:00

budíček, rozcvička

14:00 – 18:00

odpolední program + svačina

8:00 – 8:30

ranní hygiena, snídaně

18:00 – 18:30

večeře

9:00 – 12:00

dopolední program + svačina

19:00 – 21:30

večerní program

12:00 – 13:00

oběd

21:30 – 21:55

večerní hygiena

13:00 – 14:00

polední klid

22:00

večerka

Denní režim může být vedením tábora kvůli táborovému programu či vlivem počasí upraven (např.
noční hra – posunutý budíček, v případě deště – náhradní program apod.).
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