
Táborový řád 
 

1. Svým chováním a mluvou buď povzbuzením, pomocí a příkladem pro druhé,  

zvláště mladší kamarády. Dbej na své cudné a slušné chování a oblékání: 

   

a) Po večerce platí přísný zákaz pohybovat se  po táboře, navštěvovat cizí 

stany/chatky/ložnice, nebo svým hlukem rušit druhé. (1. Korinťanům 14:33) 

b) Nepřípustné je ničení přírody a zařízení stanu/chatky/ložnice, poškozování  

a malování po zdech, latrínách apod. 

 c) Zakázáno je lezení oknem. 

 d) Oblékej se slušně, cudně, vhodně. (1. Timoteovi 2:9, 10 a 4:12) 

 e) Mluv slušně a vyhýbej se vulgární řeči a dvojsmyslným vtipům.  

(1. Korinťanům 11:1) 

f) Snaž se být ve svém jednání vždy poctivý, čestný a pravdomluvný.  

(Hebrejcům 13:18; Efezanům 4:25) 

 g) Své úkoly či přidělení konej řádně a zodpovědně. (Kolosanům 3:23) 

 h) Ke hrám a všem dalším táborovým činnostem měj pozitivní přístup a svým  

jednáním nevyvolávej konflikty a rozepře. Projevuj ke svým bližním bratrskou  

a nesobeckou lásku. (1. Petra 4:8) 

 ch) Buď poslušný a dochvilný – dodržuj přesně stanovené časy na denním rozpisu.  

(1. Korinťanům 14:33) Řiď se pokyny svého  týmového vedoucího. Ten je tvým  

mluvčím a řeší vaše týmové záležitosti. Máš-li závažnější problémy, které je  

třeba řešit, budou se řešit s hlavním vedoucím tábora. Hrubé porušení tohoto  

Táborového řádu či jiné nevhodné a nekřesťanské chování bude řešeno s hlavním  

vedoucím tábora. 

 

2. Dbej o svou bezpečnost. Nikdy neriskuj a nevstupuj tam, kam pro tebe platí jasný zákaz.  

Dbej zvýšené opatrnosti v okolí prostoru štípání dřeva, na výletě, u vody, při noční hře.  

  

 Bez povolení dospělého vedoucího platí ZÁKAZ: 

 a) používat elektrická či plynová zařízení (nabíječky, vařiče, teplomety, ledničku  

apod.); 

 b) manipulovat s ohněm, sirkami, zapalovačem, křesadlem apod.; 

 c) vstupovat do kuchyně nebo skladu potravin, chemikálií a  čisticích prostředků  

a dotýkat se jich; 

 d) lézt do výšek – na stromy, skály, lešení atd., kde by hrozil tvůj pád a zranění; 

 e) vstupovat bez dovolení a bez dozoru vedoucího do vody – bazénu, potoka, řeky,  

rybníku apod.; potápět se; 

 f) vzdalovat se bez dovolení dospělého vedoucího mimo areál tábora a do okolních  

lesů. 

 

 

3. Chraň svoje zdraví i zdraví ostatních: 



 a) dodržuj pitný režim, dávej pozor na přehřátí či prochladnutí; 

 b) platí ZÁKAZ požívání alkoholu, nápojů s obsahem kofeinu (cola, energy drinky, 

káva) a chininu (tonic), užívání návykových látek; 

 c) jez přidělené jídlo – platí zákaz držení dobrovolných diet; 

 d) nedotýkej se zvířat; nejez neomyté lesní plody; 

 e) pokud je ti špatně nebo máš průjem, ihned to řekni vedoucímu nebo  

zdravotníkovi; 

 f) dbej na osobní hygienu, obzvláště mytí a dezinfekci rukou, čištění zubů,  

čisté spodní prádlo (špinavé dej zvlášť); 

 g) ve stanu/chatce/ložnici udržuj pořádek a průchod mezi postelemi; věci měj vždy  

na podlážce nebo nepromokavé podložce; 

 h) prostěradlo musí být po celé ploše matrace; 

 i) dbej na pořádek a čistotu obecně, třiď odpad. 

 

4. Používání mobilů, chytrých zařízení, chytrých hodinek, přehrávačů, sluchátek, videoher  

a podobných zařízení je během tábora zakázáno. (Při příjezdu na tábor odevzdáš tyto věci  

svému týmovému vedoucímu.) 

 

5. Cenné předměty nebo větší obnos peněz je nutné nahlásit a uložit je do bezpečnostní  

schránky tábora. 

 

6. Rozhodnutím dospělých vedoucích může být pobyt pro kteréhokoli účastníka ukončen. 

 

 

 

 

 

Táborový řád byl účastníkům přečten  

první den konání tábora. 

 


