
Táborový řád
VPT Lipno

Táborový řád VPT Lipno stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora – dospělých i 
dětí,  dále jen táborníků.  Zásady chování,  které nejsou upraveny táborovým řádem, se řídí  obecně 
závaznými právními předpisy.

Základní povinnosti 

1. Všichni táborníci jsou povinni řídit se Táborovým řádem, Denním režimem, pokyny hlavního 
vedoucího, oddílových vedoucích a při službě v kuchyni také pokyny kuchaře/ky.

2. Táborníci usilují o dobré vztahy v táboře a ochranu táborového 
prostředí, zejména okolní přírody a vybavení tábora.

3. Táborníci  zachovávají  pořádek  ve  svých  stanech  a  v celém 
prostoru tábora. 

4. Dojde-li k poškození nebo ztrátě táborového vybavení, musí to 
táborník neprodleně oznámit svému oddílovému vedoucímu.

5. Návštěvy v táboře jsou přípustné pouze se souhlasem hlavního 
vedoucího.

Denní režim 

1. Všichni táborníci jsou povinni dodržovat denní režim i denní program a zúčastnit se celého 
programu.

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. V době od večerky do budíčku jsou děti povinny zdržovat se ve svých stanech a dodržovat 
noční  klid.  Výjimky  na  základě  denního  programu  (noční  hry,  „širák“  apod.)  povoluje 
výhradně hlavní vedoucí. 

4. Bez  souhlasu  kuchaře/ky  nebo  vedoucího  služby  nesmí  táborníci  vstupovat  do  prostoru 
kuchyně (do přípravny jídla, do prostoru ohniště ani do prostoru studny).

5. Oddíl může opustit  prostor tábora nebo sestavu lodí při  pobytu na vodě jen se souhlasem 
vedoucího dne.

6. Koupání je dovoleno pouze za předpokladu, že je uvedeno v denním programu. Koupání je 
možné nejdříve 1 hodinu po hlavním jídle nebo intenzívní  fyzické zátěži.  Na každých 10 
koupajících dětí  musí  být  přítomen jeden dospělý,  na  místě  koupání  musí  být  k dispozici 
záchranné plavidlo (pramice) a záchranný kruh nebo plovák. 

7. Jízda na lodích je dovolena pouze za předpokladu,  že je uvedena v denním programu. Na 
každé lodi musí být přítomen jeden oddílový vedoucí nebo praktikant nebo musí být na vodě 
plavidlo s posádkou sestavenou převážně z vedoucích a praktikantů, pověřených dozorem.

Stravování a hygiena

1. Táborníci  jsou  povinni  se  vždy  dostavit  k odběru  stravy.  Pokud 
z jakýchkoli  důvodů  nechtějí  stravu  konzumovat,  oznámí  to  svému 
oddílovému vedoucímu. 
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2. Jídlo  se  konzumuje  v prostoru  jídelny.  V případě  nepříznivého  počasí  může  vedoucí  dne 
povolit konzumaci jídla v přízemí loděnice. 

3. Pro  konzumaci  se  používají  vhodné  jídelní  misky  a  lžíce,  které  si  táborníci  ukládají  ve 
vhodném obalu do svých stanů. Použití ostrých předmětů (vidliček, nožů) pro konzumaci jídla 
je zakázáno.

4. V žádném případě není povoleno nosit jídlo do stanu, konzumovat nebo uchovávat ho tam. 
5. Zbytky jídla jsou táborníci povinni odkládat do nádob určených k tomuto účelu.
6. Ostatní odpadky jsou táborníci povinni odkládat do odpadové nádoby (kontejneru), špinavou 

vodu vylévat do odpadové jámy.
7. Pro všechny táborníky je trvale připraveno pití  v uzavřené nádobě s výpustným kohoutem, 

v rámci stravy jsou připravovány teplé nápoje (čaj, kakao apod.) nebo 
vydávány  nápoje  z originálních  obchodních  balení.  Používat  jiné 
nápoje, které nejsou donesené v originálním balení, je zakázáno.

8. Pro osobní hygienu slouží umývárny a sprchy. Bez použití saponátů je 
možné mytí také v Lipně. Pro čistění zubů se používá výhradně pitná 
voda.  Pro  umývání  osobního  jídelního  nádobí  se  užívá  připravená 
ohřátá pitná voda („jarovka“), jejíž výdej táborníkům zajišťuje služba.

9. Je zakázáno provádět osobní potřebu jinde než na latrínách a pisoáru.

Bezpečnost

1. Táborníci  jsou povinni  svým chováním podle možností  předcházet  úrazům,  onemocnění  a 
škodám na majetku. Pracovníci tábora jsou povinni seznámit se s předpisy o bezpečnosti práce 
a požární ochraně a důsledně se jimi řídit. 

2. Děti smějí používat pracovní náčiní (sekyry, pily, lopaty, kolečka 
apod.)  pouze  se  souhlasem  oddílového  vedoucího  a  za  dozoru 
dospělé osoby. 

3. Jakékoli  mimořádné události  – onemocnění nebo zranění,  požár, 
nebezpečnou změnu počasí, přítomnost cizí osoby v táboře apod. 
je táborník povinen neprodleně oznámit nejbližšímu dospělému. 

4. Osobám do 18 let je zakázáno pití alkoholických nápojů, kouření a 
požívání jakýchkoli jiných drog a omamných látek po celou dobu 
tábora. Porušení tohoto zákazu může být důvodem pro odstoupení 
od smlouvy o rekreaci ze strany provozovatele tábora a vyloučení z tábora.

5. Dospělým  účastníkům  tábora  je  zakázáno  pití  alkoholických  nápojů  v průběhu  plnění 
pracovních úkolů, kouření v přítomnosti dětí a požívání jakýchkoli jiných drog a omamných 
látek. Porušení tohoto zákazu může být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru a 
vyloučení pracovníka z tábora.

Odměny a tresty

1. V táboře  jsou  pro  výchovné  působení  využívány  především  pochvaly  a  odměny.  Pouze 
v nezbytných případech se přistupuje k trestům.

2. Tresty  nesmějí  v žádném případě  snižovat  důstojnost  potrestaného  a  nesmějí  mít  povahu 
osobní služby ve prospěch jiného táborníka. 

3. Obvyklými tresty jsou dodatečně uložené veřejné práce (úklid, úprava prostoru tábora, mytí 
kuchyňského nádobí apod.)  nebo dodatečné tréninkové úkoly (obvyklá cvičení ve zvýšené 
míře). Výjimečně může být jako trestu využit zákaz účasti v některé části programu (táborák 
apod.).

4. Za  zvláště  závažné  porušení  táborového  řádu  nebo  denního  režimu,  zejména  za  chování 
ohrožující  průběh  tábora,  bezpečnost  jeho  účastníků  nebo  dodržování  obecně  závazných 
právních  předpisů,  může  provozovatel  na  návrh  hlavního  vedoucího  vyloučit  táborníka 
z tábora.

Str. 2 / 2


	Táborový řád

