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Táborový řád  
pro dě tský  lětní  ta bor 
„Haluzicka  ha jěnka“ 

Pořadatel: TEMPLÁK z.s., E. Krásnohorské 30b, 618 00 Brno 
IČ: 27055558, tel.: 603 198 990, mail: templak@templak.cz, web: www.templak.cz 

 
TÁBOROVÝ ŘÁD  
stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora, dospělých i dětí, dále jen „táborníků“. 
 

1. Základní práva a povinnosti 
 

1.1. Vedoucí i děti jsou povinni řídit se Táborovým řádem, Denním režimem a pokyny hlavního 
vedoucího. 
1.2. Děti jsou povinni řídit se také pokyny oddílových vedoucích. 
1.3. Po celou dobu konání letního tábora mají všichni účastníci povinnost chovat se k sobě slušně 
a ohleduplně, vyhýbat se konfliktním situacím, nepoužívat vulgární výrazy. 
1.4. Všichni účastníci letního tábora jsou povinni udržovat ve svém okolí a v prostorách letního 
tábora pořádek. 
1.5. Bez pozvání je dětem zakázáno vstupovat do cizích chatek. 
1.6. Dojde-li k poškození nebo ztrátě jakéhokoli vybavení v táboře, je povinností každého 
neprodleně o tom informovat oddílového vedoucího nebo hlavního vedoucího. 
1.7. Při všech hrách je každý její účastník povinen ctít zásady „fair play“. 
1.8. Každý táborník má právo kdykoli zajít za vedoucím, zdravotníkem či hlavním vedoucím se 
svým problémem nebo dotazem a vedoucí je povinen ho vyslechnout a daný problém řešit. 
 

2. Denní režim 
 

2.1. Všichni táborníci jsou povinni dodržovat denní režim i denní program a jsou povinni účastnit 
se tohoto programu, pokud v tom nebrání vážné důvody (např. zdravotní). 
2.2. Bez vědomí a souhlasu svého oddílového vedoucího se dítě nesmí vzdálit z tábora. V průběhu 
programu se nesmí vzdálit z prostoru, kde program pro jeho oddíl či skupinku probíhá. 
2.3. V době od večerky do budíčku jsou děti povinni zdržovat se ve svých chatkách a dodržovat 
noční klid. 
2.4. Je zakázáno vstupovat do oploceného prostoru koupaliště. Koupání je dovoleno pouze za 
předpokladu, že je uvedeno v denním programu nebo bylo výslovně povoleno oddílovým vedoucím 
nebo hlavním vedoucím. Na koupání dětí vždy dohlíží přiměřený počet pověřených dospělých 
(vedoucí či zdravotník). 
2.5. Dětem je přísně zakázáno přibližovat se bez vědomí vedoucího k řece. 
2.6. Denní režim a denní program jsou vždy vyvěšeny na táborové nástěnce. 
 

3. Stravování a hygiena 
 

3.1. Táborníci jsou povinni se vždy dostavit k odběru stravy (děti v doprovodu svého oddílového 
vedoucího) – pokud z jakýchkoli důvodů nechtějí stravu konzumovat, musí to vždy oznámit svému 
oddílovému vedoucímu, vedoucí pak hlavnímu vedoucímu. 
3.2. Hlavní jídlo (snídaně, oběd, večeře) se konzumuje výhradně v prostorách jídelny nebo 
venkovní jídelny. Z prostoru jídelen je zakázáno odnášet jídlo do prostoru tábora.  
3.3. Každý táborník je povinen udržovat v jídelnách pořádek, nenechávat na stole nádobí. Pokud 
dojde k vylití nápoje, vysypání jídla či jinému znečištění prostor jídelen je každý povinen toto 
znečištění po sobě uklidit. 
3.4. Každý táborník si odebere jídlo v takové míře, aby byl schopný ho sníst. Případné zbytky se 
odkládají do nádob k tomu určených. 

http://www.templak.cz/


Táborový řád, TEMPLÁK z.s. Stránka 2 
 

3.5. Všechny ostatní odpadky se odkládají do odpadkových košů. Odděleně je třeba odkládat 
plasty. O umístění odpadkových košů a sběrných pytlů na plasty se může každý táborník kdykoli 
informovat u vedoucích. 
3.6. Po celý den je vždy na určeném místě připraveno pití v uzavřené nádobě s výpustným 
kohoutem. Pokud zjistíte, že pití došlo, upozorněte kohokoli z vedoucích. 
3.7. Každý táborník se na den převléká do oblečení vhodného k dané činnosti a obouvá si 
adekvátní obuv, případně se řídí doporučeními vedoucího. Při aktivitách v lese vždy používáme 
pevnou a uzavřenou obuv. Na noc se každé dítě musí převlékat do oblečení vhodného na spaní.  
3.8. Každý táborník musí dodržovat osobní hygienu, pro kterou slouží umývárny a sprchy – před 
jídlem a po použití WC si každý táborník umyje ruce.  
3.9.  Používání sprch se řídí časovým rozpisem. Každý táborník se sprchuje nejméně 2x týdně.  
3.10. Jakékoli závady či nečistoty v prostorách WC, umýváren či sprch hlásíme bezodkladně 
vedoucímu. 
3.11. V prostorách tábořiště je zakázáno vykonávat osobní potřebu jinde, než na WC. 
 

4. Bezpečnost  
 

4.1. Všichni táborníci jsou svým chováním a dle svých možností povinni předcházet úrazům, 
onemocněním a škodám na majetku. 
4.2. Vedoucí a ostatní pracovníci letního tábora jsou povinni seznámit se s předpisy o bezpečnosti 
práce s předpisy o požárními ochraně a důsledně se jimi řídit. O těchto předpisech vhodným a 
adekvátním způsobem poučí vedoucí děti svého oddílu. 
4.3. Jakékoli mimořádné události je každý táborník povinen bez prodlení hlásit vedoucímu, 
hlavnímu vedoucímu či zdravotníkovi. Za mimořádné události se považuje například onemocnění 
nebo zranění, požár, přítomnost cizí osoby v táboře apod. Mimořádné události vztahující se 
k dětem musí vedoucí či zdravotník neprodleně ohlásit hlavnímu vedoucímu. Ten zváží, je-li třeba 
informovat rodiče dítěte. Pokud je nutné ošetření dítěte praktickým lékařem či v nemocnici, jsou o 
této skutečnosti rodiče informováni vždy. Stejně tak jsou rodiče vždy informováni o zvlášť hrubém 
porušení norem slušného chování a soužití. 
4.4. Táborníkům je přísně zakázáno požívání alkoholických nápojů, kouření a požívání jakýchkoli 
drog a jiných omamných látek po celou dobu konání letního tábora. 
4.5. Za porušení povinnosti z bodu 4.4 může být táborník okamžitě vyloučen z tábora bez nároku 
na odškodnění. 
4.6. Jestliže mají děti s sebou na táboře nože či podobné nebezpečné předměty, pak je jejich 
povinností dát je do úschovy ke svému oddílovému vedoucímu. 
4.7. Dětem je zakázáno bez dozoru vedoucího rozdělávat oheň 
  

5. Odměny a tresty  
 

5.1. Na letním táboře jsou pro výchovné působení využívány odměny a tresty. Odměny i tresty se 
udělují individuálně i kolektivně, vždy adekvátně k dané situaci. K trestům se přistupuje jen 
v nutných případech. 
5.2. Tresty a odměny uděluje pouze vedoucí, hlavní vedoucí či zdravotník. 
5.3. Tresty nesmí nikdy mít povahu osobní služby ve prospěch jiného táborníka. 
5.4. Za obvyklé tresty se považují dodatečné táborové práce (úklid prostor tábora, úprava prostoru 
tábora, škrabání brambor apod.) a drobné cviky. 
5.5. Výjimečně může být jako trest uložen zákaz účasti na některé z akcí, jako například táborák, 
diskotéka, koupání apod. Takový trest může udělit pouze hlavní vedoucí. 
5.6. Za závažné porušení táborového řádu nebo denního režimu, zejména pak za chování 
ohrožující průběh tábora, bezpečnost účastníků tábora nebo při porušení závazných právních 
předpisů, může hlavní vedoucí rozhodnout o vyloučení táborníka z letního tábora. 
5.7. Táborník je povinen po rozhodnutí o vyloučení opustit tábor bez nároku na odškodění. Nezletilý 
táborník musí tábor opustit jen v doprovodu svého zákonného zástupce. 
 
 
 

Hlavní vedoucí 


