
Povinnosti táborové služby: 

 

Mytí nádobí :  

 připravit teplou vodu s Jarem na mytí nádobí a vlažnou vodu na oplachování 

pro všechny ostatní vždy před vydáváním oběda a večeře 

 vyhodit případné zbytky jídla do várnice 

 sledovat plnost várnice a v případě potřeby zajistit likvidaci zbytků, nahlásit 

vedoucímu dne 

 nádobí z kuchyně umývat ve dřezu s teplou vodou a Jarem, oplachovat v 

druhém dřezu s vlažnou vodou 

 nádobí se utírá a uklízí tam, kam patří, hrnce se utírají jen zevnitř 

 špinavá voda patří do odpadu, vymýt lavory, dřezy a odkládací stůl 

 pověsit na usušení mokré utěrky, uklidit drátěnky, houbičky a Jar 

 zkontrolovat koryto, zajistit jeho čistotu 

 Zeptat se v kuchyni jestli není ještě něco potřeba a to s úsměvem  

 

 

 

Denní hlídka:  

 denní hlídku má vždy oddíl, který má službu dne  

 pořadí a délku jednotlivých hlídek určuje vedoucí dne po dohodě se členy 

oddílu a podle denního programu (denní hlídku může mít i člen z jiného oddílu) 

 zajistit službu na bráně (podle činnosti v táboře) 

 musí hlásit vedoucímu každou cizí osobu, která přijde na bránu a chce vstoupit 

 zamezit přístupu cizích osob do tábora 

 zapsat průběh služby do hlídkového sešitu 

 při hrách mimo tábor služba odchází s ostatními 

 

 

Noční hlídky: 

 

 noční hlídky drží oddíl vedoucího dne (dle denního rozkazu). 

 pořadí a délku jednotlivých hlídek určuje vedoucí dne po dohodě se členy 

oddílu 

 hlídky se pohybují potichu a zbytečně nesvítí baterkou. 

 zpravidla se hlídá po dvou, u menších dětí je možné sloučit dvě hlídky do jedné  

 hlídka nesmí zalézt do stanu, nesmí spát 

 hlídka se předává před stanem, teprve při plném probuzení nové hlídky 

 pokyny s pořadím hlídek a koho ráno budit visí na okně chaty u hodin  

 případné problémy hlídka sděluje a své potíže konzultuje s vedoucím dne 

 hlídka nepodniká žádná mimořádná opatření sama, pouze na příkaz 

vedoucího dne 
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