
 

TÁBOROVÝ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 

1. Účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto 

řádem a návštěvním řádem Dendrologické zahrady. 

2. Táborový řád platí pro všechny účastníky příměstského tábora bez výjimky, při jeho porušení 

budou vyvozeny patřičné důsledky, včetně oznámení zákonnému zástupci. 

3. Platí přísný zákaz používání omamných látek, kouření a pití alkoholu. V případě porušení těchto 

zákazů bude účastník příměstského tábora bezodkladně na náklady zákonných zástupců vyřazen 

z příměstského tábora. Uhrazená částka za tábor se nevrací. 

4. V případě hrubého narušení táborového řádu (např. ublížení, krádeže) je postupováno stejně 

jako v předcházejícím bodě. 

5. Ztráty a nálezy po skončení příměstského tábora – zapomenuté a nalezené věci budou uloženy 

u hlavního vedoucího a rodiče účastníka si je budou moci vyzvednout v Dendrologické zahradě. 

Instruktoři příměstského tábora prohlašují: 

I. Víme, že naším posláním je sloužit účastníkům tím, že vytvoříme prostředí, ve kterém budou 

maximálně spokojení.  

II. Budeme se maximálně snažit udělat program tak, aby bavil každého účastníka. Tam, kde 

naplánovaná aktivita nebude někomu vyhovovat, vytvoříme vyhovující alternativu, bude-li to 

organizačně možné. 

III. Nebudeme komunikovat s účastníky z pozice síly, „mluvit k nim jako k dětem“. Pokud toto 

porušíme, např. z důvodu zabránění nějakému zranění (zakřičíme na peroucí se děti), 

vykomunikujeme následně daný problém v klidu. 

IV. Vytvoříme účastníkům prostředí plné zajímavých aktivit, ke kterým se mimo tábor jen tak 

nedostanou. 

Účastníci příměstského tábora prohlašují: 

I. Čas na táboře si chci užít společně s ostatními účastníky, proto s nimi budu jednat s respektem. 

Vím, že jsme každý jiný a mohou nás bavit i jiné aktivity, to ale není důvodem k neuctivému 

chování vůči komukoliv. 

II. Vím, že se mohu aktivně podílet na tvorbě programu. Když se mi nelíbí navrhnutá aktivita, mohu 

to bez obav říct a navrhnout alternativu, která by mě bavila.  



III. Když se mi cokoliv nelíbí (program, chování vedoucích, chování účastníků, jídlo, pavouk v rohu) 

vím, že mohu jít za vedoucím, probrat s ním tuto skutečnost a vymyslet řešení této situace. 

IV. Jsem členem tábora a vím, že se musím řídit všemi pokyny vedoucích. Zároveň vím, že pokud mi 

dané pokyny nedávají smysl a myslím si, že situace není urgentní (např. nehoří), mohu svůj 

nesouhlas sdělit. Pokud vedoucí nereagují s respektem, ukážu jim tento bod táborového řádu. 

V. Jsem povinen dodržovat denní režim a účastnit se celého programu. Bez vědomí vedoucího 

neopustím tábor, nevzdálím se od oddílu ani z prostoru Dendrologické zahrady. Pokud se budu 

nudit a nebudu se chtít účastnit programu, sdělím tuto skutečnost vedoucím, se kterými 

vymyslíme vhodnou alternativu. 

VI. Nepodvádím při soutěžích, dbám pravidel fair play. 

VII. Dodržuji osobní hygienu (při jídle, použití WC) a pořádek v celém objektu. 

VIII. I malé zdravotní potíže hlásím svému vedoucímu (např. klíště). 

IX. S půjčenými věcmi zacházím šetrně, dbám na to, abych je neztratil, nezničil. 

X. Za peníze a jiné cennosti (např. mobil) nesu plnou odpovědnost. Ztráta či poškození nemusí být 

ani prošetřovány. 

XI. Dodržuji vnitřní řád zařízení, ve kterém je tábor organizován. 

XII. Uvědomuji si, že v zahradě se nachází mnoho různých živočichů, kteří mohou být ve stresu 

z přílišného hluku. Zároveň vím, že v zahradě je mnoho lidí, kteří o ni pečují desítky let, mají k ní 

blízký vztah a bolí je, když se k ní chová někdo způsobem, který ji narušuje.  

XIII. Nelezu po stromech, protože lidé pracující v zahradě, ve které je tábor organizován, mají ke 

stromům vřelý vztah a kdybych po stromech lezl, oni by se moc báli, že jej poškodím, a tím bych 

jim způsoboval velkou bolest. 

XIV. Kromě svačin a oběda, které dostanu, nekonzumuji nic jiného. Zejména ne houby a plody volně 

rostoucí v zahradě. 

XV. Bez dozoru vedoucího nemanipuluji se zápalkami či zapalovačem. 

 


