Noční hlídky
Noční hlídky jsou zvláštním druhem noční hry. Mají za úkol podporovat
návyky dodržování nočního klidu v prostorách tábora a přispívat k ochraně
veškerého majetku.
Hlídky trvají od 1:00 do 7:00. Hlídá zpravidla jeden oddíl, rozdělený do šesti dvojic, které se střídají
po jedné hodině podle předem stanoveného rozpisu.
Povinnosti hlídky
•
•
•

•
•
•

Zdržuje se v prostoru kuchyně, kde udržuje strážní oheň.
Dvakrát za hodinu (vždy ve čtvrt a ve tři čtvrtě) obejde tábor a prostor obou přístavů. Při
tom přepočítá lodě.
V případě mimořádných okolností vzbudí okamžitě jednoho ze svých oddílových
vedoucích. Za mimořádné události se považují:
- rušení nočního klidu ostatními táborníky,
- přítomnost cizí osoby v areálu tábora či v jeho bezprostřední blízkosti,
- silný vítr nebo počínající vichřice,
- podezření na požár.
Po uplynutí doby hlídky vzbudí další hlídku a počká, až nová hlídka nastoupí do kuchyně.
Potom přestává být hlídkou, okamžitě se vrátí do svého stanu a pokračuje ve spánku.
Po celou dobu (včetně buzení další hlídky) se chová tiše a dodržuje noční klid.
Poslední hlídka vzbudí v 7:00 určeného oddílového vedoucího.

Povinnosti oddílových vedoucích při hlídkách
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den před hlídkou seznámí svůj oddíl s povinnostmi hlídky a se všemi okolnostmi, které
by mohly mít na průběh hlídky vliv. Ukáží dětem znovu stany, ve kterých budou v době
hlídek jejich oddíloví vedoucí spát, a stan vedoucího, kterého bude budit poslední hlídka.
Zkontrolují, že každé dítě, které se zúčastní hlídek, má funkční baterku.
Dohodnou rozpis hlídek, nahlásí je hlavnímu vedoucímu a vyvěsí rozpis v kuchyni. Na
stejný list napíší, kterého vedoucího má vzbudit poslední hlídka a kde spí.
Připraví prostor kuchyňského ohniště pro výkon hlídky. Zkontroluje uložení nářadí,
umytého a případného neumytého nádobí a dalších předmětů a odstraní případné závady.
Budí první hlídku.
Mají po celou dobu hlídek pohotovost a musí být hlídce kdykoli k dispozici.
Během noci ručí za zachování nočního klidu a
řeší případné problémy.
V případě zdravotních problémů kteréhokoli
účastníka tábora vzbudí táborového lékaře nebo
zdravotníka.
V případě jiných závažných problémů, které
nemohou sami neprodleně odstranit, vzbudí
hlavního vedoucího.
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