
 

Účastníci tábora jsou povinni: 

- Dodržovat stanovené hranice tábora, které mohou opustit pouze pod dohledem, 

anebo výslovným povolením vedoucího oddílu, nebo jiného dospělého z vedení 

tábora. 

- Respektovat pokyny vedoucích a všech dospělých z personálu tábora. 

- Dodržovat režim dne a táborový řád. 

- Nerušit ostatní v době klidu. 

- Udržovat čistotu a pořádek v táboře i všude tam kde se budete vyskytovat. 

- Zacházet šetrně se svěřeným majetkem. 

- Nářadí se půjčuje jen s vědomím vedoucího, vrací je ten, kdo si je vypůjčil. 
- Výskyt cizích osob v bezprostřední blízkosti nebo přímo v táboře je nutno okamžitě 

hlásit některému vedoucímu nebo HV. 
- Netrhat zbytečně kytky, nelámat větve, nekácet zelené stromy. 
- Ve stanu není dovoleno přechovávat jakékoliv potraviny. 
- Objevené klíště nebo píchnutí vosou či včelou okamžitě nahlásit vedoucímu, nebo 

zdravotníkovi. 
- Po použití toalety si musíte umývat ruce v čisté tekoucí vodě a mýdlem. 

- Konzumace lesních plodů a volně rostoucího ovoce je možná jen se svolením 

vedoucího. 

- Při speciálních pracích používat vhodný oděv, obuv a pracovní rukavice. 

- Oznámit jakékoliv zdravotní potíže, poranění nebo úraz zdravotníkovi nebo 

oddílovému vedoucímu. 

 

Účastníci tábora nesmí: 

- Používat nůž a otevřený oheň bez dozoru vedoucího. 

- Kouřit, ani mít cigarety a jiné omamné látky. 

- Požívat alkoholické nápoje. 

- Navštěvovat jiné stany v době od večerky do budíčku. 

- Opouštět stan v době od večerky do budíčku (mimo organizovanou činnost). 

- Používat cizí věci bez dovolení majitele. 

- Koupat se v rybníku bez souhlasu vedoucího. 

- Nosit mobilní telefony a jakékoli cenné předměty na hry. Doporučujeme používat 

mobilní telefon pouze v poledním klidu. Je možné si ho uschovat v chatě. Dobíjení 

telefonu je velmi omezeno. Je možno využít služební telefon pro kontakt s rodiči. 

 

Středisko volného času Litomyšl 

Letní tábor SVTRATOUCH  

Termín tábora od 7. do 20. 7. 2019 

 

Táborový řád 
 

 


