Liščího letního dětského tábora
Základní povinnosti
1. Všichni táborníci jsou povinni řídit se Táborovým řádem, pokyny hlavního a
oddílových vedoucích. Táborníci usilují o dobré vztahy v táboře a ochranu
táborového prostředí, zejména okolní přírody a vybavení tábora.
2. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora,
pokud něco takového zjistíš, neprodleně to nahlas.
3. Táborníci udržují pořádek ve svých chatkách, v celém prostoru tábora i v jeho
okolí.
4. Dojde-li k poškození nebo ztrátě táborového vybavení, musí to táborník
neprodleně oznámit vedoucímu.
5. Za případnou ztrátu peněz, či cenných předmětů (kromě uložených u vedoucího),
nenese provozovatel tábora žádnou zodpovědnost.
6. Pro všechny platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a
omamných látek.
7. Každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své i jiného táborníka je
potřeba okamžitě nahlásit zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě a to i když
vám to nepřipadá významné (včetně zarudnutí okolo štípance).
8. Balíčky od příbuzných musí zkontrolovat zdravotník a kromě
sladkostí v uzavřeném obalu a osobních věcí budou zlikvidovány.
9. Návštěvy v táboře jsou přípustné pouze se souhlasem hlavního
vedoucího.
Denní režim
1. Všichni táborníci jsou povinni dodržovat denní režim i denní program.
2. Bez vědomí a souhlasu svého oddílového vedoucího se táborníci nesmějí vzdálit
z tábora. V průběhu programu se nesmějí vzdálit z prostoru, kde program pro jejich
oddíl probíhá.
3. Táborníci jsou povinni dodržovat polední a noční klid.
4. Nesmí vstupovat do prostoru kuchyně, do prostoru ohniště a bez vyzvání ani do
ošetřovny a hlavní chaty.
5. Vstup do vody při koupání je povolen pouze se svolením dozoru. Nejen na
koupališti se držíme pospolu. Chováme se slušně a tak, abychom neohrozili sebe
ani ostatní.

Stravování a hygiena
1. K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě. Každý má řádně umyté ruce a je
vhodně oblečen. U okénka si řekne jen tolik, kolik sní.
2. Jídlo se konzumuje pouze v prostoru jídelny a není povoleno jej vynášet ven.
3. Odpadky jsou táborníci povinni odkládat do odpadové nádoby. Třídíme odpad!
4. Pro všechny táborníky je trvale připraveno pití v uzavřené nádobě s výpustným
kohoutem. Pokud došlo, buď tak hodný a upozorni na to.
5. Pro osobní hygienu slouží umývárny a sprchy. Osobní potřebu prováděj pouze
na místech k tomu určených.
Bezpečnost
1. Táborníci jsou povinni svým chováním podle možností předcházet úrazům,
onemocnění a škodám na majetku.
2. Děti smějí používat pracovní náčiní (sekery, pily, lopaty, kolečka
apod.) pouze se souhlasem a pod dohledem vedoucího a za dozoru zdravotníka.
3. Jakékoli mimořádné události – požár, přítomnost cizí osoby nebo zvířete
v táboře apod., je táborník povinen neprodleně oznámit nejbližšímu dospělému.
S cizími osobami nemluvíme, jen je požádáme, aby vyčkali na místě. Na zvířata
nesaháme.
4. Pro každého táborníka platí zákaz manipulace s nožem bez dozoru. Pokud bude
toto zjištěno, bude mu nůž zabaven.
5. Pokud to není v programu, platí pro každého táborníka zákaz manipulace
s ohněm (zápalky, zapalovač, svíčka). Bez výhrad plní pokyny vedoucích při
pobytu u ohně.
Za zvláště závažné porušení táborového řádu, zejména za chování
ohrožující průběh tábora, bezpečnost jeho účastníků nebo dodržování obecně
závazných právních předpisů, může provozovatel na náklady rodičů vyloučit
táborníka z tábora.
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