Povinnosti vybraných táborových funkcí
Vedoucí dne
•
•
•
•
•
•
•

Capo di tutti capi od budíčku do večerky, případně do skončení noční hry.
Je zodpovědný za dodržování táborového řádu, režimu dne a denního rozkazu. Program dne
může změnit pouze se souhlasem hlavního vedoucího nebo v případech, kdy hrozí akutní
nebezpečí (prudký vítr, bouřka, zranění apod.).
Je hlavním “hlídačem času“ – tj. hlídá, co má kdy začít, a zodpovídá za to, že to začne. Nahání
účastníky (dospělé i děti), aby byli včas připraveni.
Začátky a konce jednotlivých činností koordinuje se stavem přípravy stravy podle informací
kuchaře/ky (nikoli podle informací dětí ze služby!).
Zodpovídá za správné vybavení táborníků na akcích podle
denního rozkazu (vč. jídla).
Řídí hlavní denní nástup tábora – velí a podává hlášení. Na
tomto nástupu předá funkci následujícímu hlavnímu vedoucímu.
Po dohodě s hlavním vedoucím svolává schůzku pracovníků
tábora.

Služba
•
•
•
•
•
•
•
•

Služba v kuchyni je podřízena kuchaři/ce.
Na provozu kuchyně a přípravě jídla se pod vedením kuchaře/ky a oddílového vedoucího
podílejí děti daného oddílu.
Manipulovat s potravinami smějí
a) dospělé osoby – držitelé zdravotního průkazu po příslušném proškolení
b) děti s výjimkou těch, jimž to táborový lékař/zdravotník zakázal.
Povinnosti služby nastávají převzetím služby od předcházejícího oddílu, a to vždy před
hlavním nástupem.
Při předání služby musí být umyté nádobí, doplněné dřevo, doplněná voda (s výjimkou
případů, kdy se voda dováží), doplněná šťáva a splněny všechny ostatní povinnosti.
Oddíl předávající i přebírající službu se zúčastňují nástupu
k vyhlášení denního programu.
Vedoucí služebního oddílu se nevzdaluje z kuchyně bez
souhlasu kuchaře/ky.
Člen služebního oddílu se nevzdaluje z kuchyně bez souhlasu
oddílového vedoucího.

Kromě úkolů stanovených kuchařem/kou oddíl ve službě zajišťuje:
• pitnou vodu v konvích,
• doplňování užitkové vody ze studny pro kuchyňské účely (u study se voda čerpá výhradně do
odnosných nádob, vše ostatní se provádí mimo prostoru studny),
• doplňování vody v barelech nad umývárnami a sprchami,
• doplňování šťávy ve várnici; 1x denně várnici vymyje,
• výměnu vodu na mytí rukou pro kuchaře ve speciálním umývadle,
• dostatek teplé „jarovky“ na mytí nádobí v průběhu celého dne,
• výdej „jarovky“ pro mytí osobního nádobí po jídle,
• dostatek nařezaného a naštípaného dřeva na topení,
• mytí kuchyňského nádobí nejpozději po výdeji stravy
(nádobí od večeře lze výjimečně umýt před snídaní následujícího dne),
• úklid prostoru kuchyně a kuchyňského ohniště; před snídaní celý prostor zamete,
• úklid nářadí (pily, sekyry, lopaty, hrábě apod.).
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