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Táborový řád pro účastníky tábora DT Švanda 

1. Pohyb dítěte na táboře 

a) Dítě se pohybuje na táboře pouze v táborovém areálu, opustit ho smí pouze pod dohledem 

vedoucího oddílu. 

b) Dítěti je zakázán vstup do zázemí personálu (kuchyň), pohybuje se pouze v předem 

vymezených prostorách. 

c) Navštěvování cizích chatek není dovoleno bez souhlasu všech ubytovaných v chatce. 

d) Po dobu konání táborového programu mimo táborový areál se dítě v táboře musí pohybovat 

pouze v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. 

e) Při koupání dítě nesmí vstupovat do vody bez souhlasu a dozoru oddílového vedoucího. 

2. Chování dítěte na táboře 

a) Dítě se chová na táboře ohleduplně k přírodě a svým chováním ji nijak nepoškozuje. 

b) Dítě dodržuje pořádek a čistotu v táborovém areálu i jeho okolí. 

c) Dítě je povinno dodržovat platné zákony a předpisy ČR. 

d) Ke všem dospělým a spoluúčastníkům tábora se dítě chová slušně a s pochopením, zdržuje se 

sprostých slov a násilného chování. 

e) Dítě se chová a jedná tak, aby neohrozilo zdraví své ani zdraví ostatních. 

f) Je výslovně ZAKÁZÁNO fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora. 

g) Je výslovně ZAKÁZÁNO používat cizí předměty bez svolení jejich vlastníka. 

h) Je výslovně ZAKÁZÁNO učívání alkoholu, drog, omamných látek, cigaret, zbraní. Při porušení 

tohoto bodu následuje okamžité vyloučení dítěte z tábora. 

i) Je výslovně ZÁKÁZÁNO přivést si na tábor nebo používat bez dozoru oddílového vedoucího 

nůž (jakéhokoliv typu), nůžky a zápalná zařízení. Při porušení tohoto bodu následuje okamžité 

vyloučení účastníka z tábora. 

j) Dítě si může sebou vzít mobilní telefon pouze na vlastní odpovědnost, který odevzdá 

oddílovému vedoucímu při příjezdu na tábor, dítěti bude k dispozici mobilní telefon 

v odpočinkové době. Ostatní cennosti nedoporučujeme brát sebou na tábor, mohlo by dojít 

ke ztrátě či poškození. Provozovatel tábora nenese odpovědnost za ztrátu osobních věcí 

dítěte. 

k) Dítě pečuje o svěřené vybavení a užívá jej pouze k jeho danému účelu. 

l) Poškození nebo ztrátu zapůjčeného vybavení dítě ihned hlásí oddílovému vedoucímu. 

m) Dítě nesmí svévolně využívat majetek tábora. 

n) Úmyslně nebo z nedbalosti poškození majetek musí dítě nebo jeho zákonný zástupce 

nahradit. 

3. Táborová činnost 

a) Dítě je povinno dodržovat denní režim. 

b) V průběhu tábora se řídí pokyny oddílových vedoucích. 

c) Je zakázáno svévolně mařit táborové činnosti jednotlivci i skupinám. 

d) Při činnosti ve skupinách se dítě od skupiny nesmí svévolně oddělit. 

e) Mimo území táborového areálu se dítě chová dle všech zásad slušného chování, se zvýšeným 

důrazem na body uvedené v kapitole “Chování dítěte na táboře“. 

 

4. Stravování a zdraví 

a) Na výdej jídla chodí účastník tábora ve skupinách pod dohledem svých oddílových vedoucích. 
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b) Děti nevynáší stravu z jídelny. 

c) Účastník tábora musí dbát na dodržování pitného režimu. 

d) Dítě je povinno nosit pokrývku hlavy při venkovních aktivitách na přímém slunci. 

e) Jakékoliv zranění nebo zdravotní problém hlásí dítě ihned svému oddílovému vedoucímu 

nebo zdravotníkovi. 

f) Účastník tábora chrání zdraví své i ostatních. 

g) V případě závažnějšího onemocnění budou hlavním vedoucím neprodleně kontaktováni 

zákonní zástupci dítěte a na základě individuální domluvy s nimi, bude koordinován další 

postup. 

h) Dítě dodržuje základní hygienické návyky a pravidla. 

5. Osobní věci, cennosti, hotovost 

a) Za ztrátu peněz a dalších cenností, které si dítě neuložilo k oddílovému vedoucímu, nenese 

organizátor tábora žádnou zodpovědnost. 

b) Za poškození cenností (mobilní telefony) organizátor tábora nenese žádnou zodpovědnost. 

 

Organizátor tábora doporučuje cennosti zanechat doma. 

Pokud bude ditě z tábora vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce, je nutné, aby zákonný 

zástupce odevzdal vyplněnou Plnou moc s předáním dítěte jiné osobě. 

 

Při hrubém porušení táborového řádu bude dítě okamžitě vyloučeno z tábora bez náhrady na 

zbývající pobyt. V takovém případě je vedoucí tábora povinen informovat neprodleně 

zákonného zástupce dítěte. Ten je zavázán zajistit odvoz dítěte na vlastní náklady v nejbližším 

možném čase, nejdéle však do 24 hodin. 

Zákonný zástupce dítěte seznámí dítě s táborovým řádem před nástupem na tábor. Toto 

stvrzuje svým níže uvedeným podpisem. Podepsaný řád je potřeba odevzdat v den nástupu 

na tábor spolu s ostatními dokumenty. 

V Praze dne 3. ledna 2019    V  dne 

 

 

 
Bc. Barbora Belková    Jméno a podpis zákonného zástupce 

Hlavní vedoucí DT Švanda 

  


