Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace
Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim
Telefon : 541230763 IČ: 44946881

Řád pobytového tábora
1. Vedoucí jsou moji starší přátelé. V táboře zastupují rodiče a odpovídají za mou bezpečnost.
2. Účastník tábora (táborník) neopouští prostor tábora bez vědomí vedoucího (hranice tábora vymezí
vedoucí na místě konání tábora: budova, chatky, okraj lesa, řeka apod.).
3. Každý táborník je povinen uposlechnout pokynu kteréhokoli z vedoucích, pokud pokyn není v rozporu s
tímto táborovým řádem.
4. Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Na
jednotlivé akce (hry, nástupy apod.) přichází táborník vždy včas.
5. Všichni táborníci jsou povinni šetřit přírodu, zejména les. Sekání a řezání dřeva mimo táborový program
je zakázáno.
6. Děti smějí používat pracovní náčiní (sekyry, pily apod.) pouze se souhlasem vedoucího a za jeho dozoru.
7. Rozdělávat oheň je povoleno pouze se souhlasem vedoucího a to na místě k tomu určeném.
8. Každý udržuje pořádek a čistotu ve své chatce, v prostorách tábora a všude tam, kde se táborník nachází.
9. Každý táborník se snaží pravidelně doplňovat pitný režim. Nádobu na pití pravidelně vymývá. K pití
využívá pouze zdroje pitné vody, k tomu určené zásobníky, popř. zakoupené nealkoholické pití.
10. Přechovávání potravin s výjimkou čerstvého pití a zabalených sladkostí na chatce není dovoleno.
11. 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).
12. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
13. Nalezené věci se odevzdávají majiteli, případně vedoucímu. Poškodí-li někdo majetek tábora nebo jiného
táborníka, je povinen škodu nahradit.
14. Veškeré závady vzniklé na objektech a zařízení nikdy nebude táborník opravovat sám a nefunkčnost nebo
poškození ihned oznámí vedoucímu.
15. Táborník má zákaz vstupovat bez povolení vedoucího či zdravotníka do provozních prostor (ošetřovna,
sklad apod.)
16. Nikdo také nevstupuje do cizí chatky bez vědomí a souhlasu jejich obyvatel.
17. Do chatek se vstupuje a odchází dveřmi, je přísně zakázáno lézt oknem a lézt po zábradlí chatky.
18. Peníze a jiné cennosti táborník uloží do úschovy ke svému vedoucímu. Pokud tak neučiní, neručí se za
jejich případnou ztrátu.
19. Používání mobilních telefonů a zábavné elektroniky (hry, přehrávače apod.) je v průběhu denního
programu zakázáno. Jejich používání je povoleno pouze v osobním volnu.
20. Pracovní náčiní, sportovní a herní pomůcky se půjčují přes vedoucího. Vypůjčenou věc je třeba vrátit v
dohodnuté době, nejpozději do večerního nástupu.
21. Zvláště při výletu mimo tábor dbá každý na slušné vystupování a chování.
22. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí vedoucího
oddělen od příslušné skupiny.
23. Při výpravách a výletech, dbá každý na osobní bezpečnost, zejména při pohybu na komunikaci pro
vozidla, v nebezpečném terénu (skály, řeka atd.), v blízkosti ohrad se zvířaty apod.
24. 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 z jídelny bez svolení vedoucího.
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25. Polední klid je od slova klidný a táborník v této době odpočívá, zažívá a nabírá síly na odpolední program.
26. Nikdo bez souhlasu vedoucího nejde do vody, neleze na stromy a nepodniká jiné extrémní výkony. Při
venkovním koupání musí být přítomen vedoucí nebo zdravotník.
27. Každý táborník dbá na každodenní osobní hygienu. Po vykonání potřeby každý spláchne a umyje si ruce.
V umývárnách, na WC a ve sprše se chová slušně a při sprchování šetří teplou vodou.
28. Necítí-li se táborník zdráv či se zraní, oznámí to ihned svému vedoucímu nebo zdravotníkovi. 28. Každý
táborník předá veškeré léky, které užívá pravidelně zdravotníkovi a ten pak řídí jejich užívání.
29. Užívání drog, pití alkoholu a kouření má táborník přísně zakázáno. Zakázáno je také šikanování, hrubost,
jakékoli fyzické násilí a vulgární vyjadřování.
30. V čase večerky je táborník již po večerní hygieně a v posteli. Po večerce a před budíčkem svým chováním
neruší ostatní.
31. Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím či
podmínečným vyloučením. Může být také z tábora vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady za
zbytek pobytu.
32. Ostatní tábory upravují táborový řád dle místa konání a zejména jeho zaměření (např. koňské tábory
apod.). Tyto specifika upřesní vedoucí v místě konání tábora.
Mgr. Bc. Jiří Hejduk
ředitel DDM Kuřim

2

