TÁBOROVÝ ŘÁD
1) Kontakty:

Webové stránky:
Facebook:
Email:
Kancelář:
Telefon:
Adresa RS:

www.zaluzany.cz
https://www.facebook.com/noob.org/
tabory@noobulovka.cz
Nezávislá odborová organizace Bulovka, Budínova 2, 180 81 Praha 8 – Libeň
+420 777 871 155 (v pracovních dnech od 8 do 16 hod)
+420 266 08 2016 (do kanceláře, v pracovních dnech od 7 do 16 hod)
LDT Nemocnice Na Bulovce, Rekreační středisko, 262 84 Zalužany 2, okres Příbram

Vážení rodiče,
prosím, mějte na paměti, že cílem našeho tábora je vytvořit dobrou atmosféru, přátelský kolektiv a zábavný
program. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro zavedení táborového řádu, v rámci kterého jsou účastníci
tábora povinni respektovat obecná pravidla slušného chování, bezpečnost a hygienu a který jasně stanovuje
pravidla bezproblémové účasti na našich táborech.
2) Táborový řád:



Účastník tábora se může kdykoliv s důvěrou obrátit na svého oddílového vedoucího, případně ostatní
vedoucí nebo zdravotníka, kteří na táboře zastupují rodiče.




Účastník tábora vždy chrání přírodu, nepohazuje odpadky a neubližuje zvířatům.



Každý účastník tábora je povinen uposlechnout pokyny kteréhokoliv vedoucího nebo praktikanta, pokud
pokyn není v rozporu s tímto táborovým řádem.



Denní program je závazný pro každého účastníka tábora. Nikdo jej svým chováním nesmí narušovat. Na
jednotlivé akce (organizované hry, nástupy, stravování, atd.) přichází účastník tábora vždy včas.




Ve své chatce (případně pokoji) a jejím okolí udržuje účastník tábora pořádek a čistotu.



Účastník tábora chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případné poškození či ztrátu
táborového majetku hlásí neprodleně svému oddílovému vedoucímu. V případě, že účastník tábora
poškodí, zničí nebo učiní cizí věc neupotřebitelnou nebo neopravitelnou, jeho zákonný zástupce je
povinen takovou škodu uhradit pořadateli tábora nebo majiteli zničené věci.



Účastník tábora chrání také svůj osobní majetek a jeho případné poškození, zničení nebo ztrátu hlásí
oddílovému vedoucímu, přičemž ztráta volně odložených věcí mimo areál tábora nebude řešena. Pokud
účastník tábora nalezne věci někoho jiného, odevzdá je majiteli, případně oddílovému vedoucímu.



Účastníci tábora mají přísně zakázáno požívání alkoholu, kouření nebo užívání návykových látek. Při
zjištění porušení tohoto bodu může být účastník tábora odeslán domů před skončením tábora, a to na
náklady zákonných zástupců a bez vrácení finančních prostředků s výjimkou vyúčtování kapesného a
peněz určených na výlety.



Na táborech je přísně zakázána šikana v jakékoliv formě (hrubé zacházení, jakékoliv fyzické násilí nebo
vulgární osočování, atd.). Při zjištění šikany může být účastník tábora odeslán domů před skončením
tábora, a to na náklady zákonných zástupců a bez vrácení finančních prostředků s výjimkou vyúčtování
kapesného a peněz určených na výlety.

Účastník tábora neopouští prostor tábora bez vědomí svého oddílového vedoucího, a to ani do nejbližšího
okolí.

Každý účastník tábora dbá na každodenní základní osobní hygienu a dodržuje zásady slušného chování,
chová se čestně a přátelsky.



V případě opakovaného porušování táborového řádu a pokynů vedoucích a praktikantů, může být
účastník tábora odeslán domů před skončením tábora, a to na náklady zákonných zástupců a bez vrácení
finančních prostředků s výjimkou vyúčtování kapesného a peněz určených na výlety.



V případě, že účastník tábora bude mít s sebou na táboře cenné věci (šperky, fotoaparáty, elektroniku,
mobilní telefony apod.), veze si vše na vlastní odpovědnost a pořadatel tábora ani oddíloví vedoucí
nenesou žádnou odpovědnost za případné zničení, poškození či ztrátu těchto věcí, pokud tyto cennosti
nejsou uloženy v úschově u oddílového vedoucího.



Účastníci tábora mají přísně zakázáno brát s sebou jakékoliv zbraně či jiné předměty, které by mohly
dětem ublížit (kuličkové pistole, vystřelovací nože, atd.). Výjimkou jsou zavírací nože, které musí být u
autobusu odevzdány oddílovému vedoucímu. Při zjištění porušení tohoto bodu může být účastník tábora
odeslán domů před skončením tábora, a to na náklady zákonných zástupců a bez vrácení finančních
prostředků s výjimkou vyúčtování kapesného a peněz určených na výlety.



Účastník tábora má zakázáno vstupovat do provozních prostor tábora bez výslovného souhlasu
oddílového vedoucího (kuchyně, klubovna, marodka, ošetřovna, atd.). Účastníci tábora mají dále zakázáno
vstupovat do cizího pokoje nebo chatky bez vědomí jejich obyvatel.




Účastníci tábora mají výslovně zakázáno vstupovat do cizích chatek nebo pokojů po večerce.



K jídlu nastupuje účastník tábora s umytýma rukama a každý si bere jen to, co sní. Dodržují se pravidla
kulturního stolování.



Polední klid je určen k odpočinku účastníků tábora a k nabrání sil na odpolední a večerní program. Během
poledního klidu se neprovozují žádné sportovní hry, účastník tábora setrvává po tuto dobu v klidu a neruší
ostatní.



V čas večerky je účastník tábora již po večerní hygieně a v posteli. Po večerce a před budíčkem svých
chováním neruší ostatní.



Venkovní koupání i sprchování v umývárnách je povoleno pouze se souhlasem oddílového vedoucího. Při
venkovním koupání musí být přítomen vedoucí nebo zdravotník.



Necítí-li se účastník tábora zdráv či se zraní, oznámí tuto skutečnost neprodleně svému oddílovému
vedoucímu nebo zdravotníkovi, a to i v případě, že se mu zranění nezdá vážné.



Účastník tábora je povinen o porušování táborového řádu (obzvláště užívání omamných látek, šikaně,
svévolného opuštění areálu tábora jiným účastníkem nebo držení nebezpečných předmětů a zbraní)
informovat svého oddílového vedoucího.

Sportovní a herní pomůcky lze zapůjčit přes oddílového vedoucího, případně sportovního vedoucího.
Vypůjčené věci je třeba vrátit v dohodnuté době, nejpozději do večerního nástupu.

Nezávislá odborová organizace Bulovka si vyhrazuje právo nepřijmout na tábor děti, které opakovaně
nedodržují pokyny vedoucích a táborový řád. Obdobná situace platí i pro děti, jejichž rodiče opakovaně
nedodržují pokyny vedoucích, doporučené postupy a Všeobecné podmínky účasti na táboře, které jsou zaslány
spolu s přihláškou. Takové děti mohou být z tábora odeslány domů předčasně, případně nebudou na tábor
přijaty v následujících letech.
Táborový řád a Všeobecné podmínky účasti na táboře jsou nedílnou součástí spolupráce mezi NOOB a
zákonným zástupcem, stejně jako Posudek o zdravotní způsobilosti, Souhlas se zpracováním osobních údajů,
Přihláška a Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
Děkujeme za pochopení 😊

