Táborový řád Dětského rybářského tábora z.s.
V našem táboře chceme vytvořit partu správných rybářů. Tohoto cíle dosáhneme respektováním
obecných pravidel chování u vody i v zázemí, bezpečnosti a hygieny, doplněných tímto táborovým
řádem.
Každý účastník tábora, každý rybář:
- se bude chovat k ostatním rybářům čestně a kamarádsky. Šikana na sobě nebo jiných kamarádech se
okamžitě hlásí vedoucím,
- bude-li to rybář potřebovat, může se obrátit s důvěrou o radu a pomoc k vedoucím,
- se vyvaruje používání vulgárních výrazů,
- se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svých vedoucích,
- neopouští prostor tábora bez vědomí a svolení vedoucího, a to ani do nejbližšího okolí,
- dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním,
- dodržuje noční klid. V době nočního klidu musí být ve své chatce, v posteli, převlečen do nočního
oděvu. V době před budíčkem neruší ostatní ze spánku,
- v době poledního klidu relaxuje, odpočívá, chová se tiše, neruší ostatní a nepobíhá po areálu tábora,
- nesmí bez souhlasu vedoucího měnit místo svého ubytování. Návštěvy na cizích chatičkách bez
souhlasu vedoucích, jsou zakázány,
- udržuje svou chatku a okolí v čistotě. Chatku na konci tábora předá v takovém stavu, v jakém ji
převzal,
- dbá na svoji čistotu a pravidelnou hygienu,
- chrání přírodu živou i neživou,
- chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned
vedoucímu. Poškodí-li někdo úmyslně majetek tábora nebo jiného rybáře, je povinen škodu nahradit,
- svévolně nebere rybářské vybavení, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může
zapůjčit pouze jeho vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v
pořádku opět svému vedoucímu,
- si uloží větší obnosy peněz, cennosti, mobilní telefon u vedoucího. Na tábor takové věci nepatří.
Pokud si peníze a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného táborníka.
Vedoucí za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost,
- dbá na slušné chování a vystupování při pohybu u rybníka a zázemí,
- nahlásí vedoucímu každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své i svého kamaráda, a
to i v případě, kdy mu to nepřipadá významné (včetně klíštěte),
- nastupuje k jídlu vždy umytý a pohromadě s ostatními. Každý si bere jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky
jídla a odpadky dává na určené místo. Přídavky jsou vždy k dispozici.
Každý rybář dodržuje tyto zásady:
- přechovávání potravin s výjimkou čerstvého pití a uzavřených sladkostí není dovoleno. Konzumace
hub a svévolná konzumace lesních plodů je zakázána,
- nepije vodu z neznámých studní a jiných zdrojů,
- venkovní koupání je povoleno se souhlasem vedoucího. Při venkovním koupání musí být přítomen
vedoucí,
- táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm (zápalky, zapalovač, svíčky). Bez
výhrad plní pokyny vedoucích při pobytu u ohně.
- nepoužívá mobilní telefon v době programu a nočního klidu,
- vstup do kuchyně mají pouze pověřené osoby,
- platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových, omamných či
psychotropních látek.
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Návštěvy táborníků na táboře
Nejsou doporučeny. Povoleny jsou jen s vědomím a výslovným souhlasem vedoucích. Bez jejich
souhlasu nemá žádná návštěva (ani rodiče) do tábora přístup.
Za nedodržování a svévolného porušování táborového řádu může být rybář potrestán
napomenutím, nechytáním v závažnějších případech i vyloučením z tábora bez finanční náhrady.
Podpisem přihlášky dávají rodiče a účastníci tábora souhlas s tímto táborovým řádem.

Dětský rybářský tábor z.s.
Vedoucí tábora
Štěpánka Heršálková Šuliková
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