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ROZVRH
07.00
07.00 -0 7.30
07.30 - 07.50
07.50 - 08.25
08.25 - 08.45
08.45 - 09.00
09.00 - 12.00
12.00 - 12.40
12.40 - 14.00
14.00 - 15.50
15.50 - 16.05
16.05 - 18.00
18.00 - 18.45
18.45 - 19.00
19.00 - 19.40
19.40 - 20.00
20.00 - 21.44
21.45 - 21.59
22.00

D N E

Budíček
Rozcvička, větrání stanů, ranní hygiena
Úklid stanu a tábora
Snídaně
Bodování, příprava na nástup
Nástup v kroji
Dopolední zaměstnání - dřevo a jiné táborové práce
Oběd
Polední klid - odpočinek po obědě
Odpolední zaměstnání před svačinou
Svačina
Odpolední zaměstnání po svačině
Osobní volno - příprava na nástup
Nástup v kroji
Večeře
Večerní hygiena
Večerní zábava (hry, pohádky)
Příprava ke spánku
Spánek

TÁBOROVÝ

Ř Á D

POHYB PO TÁBOŘE
1. Bez dovolení vedoucího je zakázáno opustit posádku nebo opustit pevnost (tábor).
2. Bez povolení majitele je zakázáno vstupovat do cizích stanů.
3. Přísný zákaz vstupu, bez přímého povolení, do kuchyně, marodky, stanu hlavního vedoucího,
sklípku a „Bažiny“.
4. Vstup na hlídkovou věž jen s povolením od vedoucího, anebo při přímé kontrole majitele
modrého šátku. Chování pozorovatelů na věži musí splňovat veškeré bezpečnostní předpisy.
ČINNOST V TÁBOŘE A OKOLÍ
Při jakékoli činnosti je každý povinen ve vlastním zájmu dodržovat bezpečnost.
1. V táboře a okolí je zakázáno dělat nepořádek, a když k tomu dojde, je každý povinen začít
pracovat na jeho odstranění.
Touto činností může být vedoucím pověřen i náhodný kolemjdoucí.
2. Oheň se rozdělává pouze na místech k tomu určených, a to za dohledu vedoucího (není-li řečeno
jinak).
3. Oheň ve stanech (např. svíčka, zápalky, kouření aj.) je přísně zakázán.
4. Pochybná manipulace s nožem bez dohledu vedoucího je zakázána.
5. Plavat a pohybovat se ve vodě sahající nad kotníky je dovoleno jen za dohledu vedoucího a jen
osobám seznámených s touto činností.
6. Ve vodě je zakázáno bez přímého dohledu vedoucích potápění, skákání do vody ze břehu, z lodi
či stromu.
POVINNOSTI VYPLÍVAJÍCÍ Z POBYTU NA TÁBOŘE
1. Účastníci jsou povinni uposlechnout vedoucího i v případě, že s jeho nařízením nesouhlasí.
Po splnění mají rovněž všichni právo si stěžovat hlavnímu vedoucímu či jeho zástupci.
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2. Účastníci jsou povinni udržovat pořádek v táboře a jeho okolí. I v případě, že ho neudělali oni
(papírek, hřebík, nářadí aj.), jsou povinni jej uklidit.
3. Účastník, který si zapůjčil jakoukoli věc, je povinen ji vrátit na místo.
4. Ve stanech je zakázáno přechovávat potraviny.
5. Každý táborník je povinen dbát osobní hygieny, což platí hlavně pro vedoucí…
6. Každý je povinen jít spát umytý a mít zvláštní čisté oblečení na spaní. Po večerce by neměl
zbytečně opouštět stan, což neplatí pro akutní záležitosti „některých lidských potřeb“, které se
vykonávají na stejných pracovištích jako ve dne - NE JINDE!!!
7. Každé sebemenší poranění, nevolnost, bolesti se musí hlásit zdravotníkovi, nebo vedoucímu.
Všechny lékařské úkony se přenechávají na zkušeného zdravotníka anebo na méně zkušené
vedoucí a tým jejich poradců.
8. Veškeré soubojové konflikty se řeší za dohledu vedoucích – coby rozhodčích a pozorovatelů
nové taktiky – v předem připraveném rynku. To vše jen za souhlasu obou dvou, či více
zúčastněných.
Jinak hrozí souboj s vedoucím, i bez souhlasu provinilce.
9. V případě rozporu platí slovo vedoucího.
Tento táborový řád je pro každého táborníka závazný.
Táborová rada může tento řád kdykoli změnit.

