
Táborový řád 

Poučení dítěte o chování v průběhu táborového soustředění s Judo víc než sport 13. 8. – 
22. 8. 2021 

Pokyny  
1. Táborové soustředění je pro děti bez počítačů, mobilních telefonů a zábavní elektroniky. 
2. Poslouchej a dodržuj veškeré rady, doporučení, příkazy a zákazy svého vedoucího a členů vedení 

tábora. 
3. Dodržuj táborový řád, program dne a zásady slušného chování a řádné hygieny. 
4. Ke všem věcem v majetku tábora, k jeho příslušenství i k okolní přírodě se chovej tak, aby po 

tvém odjezdu zůstalo všechno tak, jak bylo. V případě záměrného poškození čehokoliv bude 
vzniklá škoda uhrazena rodiči. 

5. Za nejzávažnější porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným, užívání jakýchkoliv 
škodlivých látek (cigarety, alkohol, drogy) a jejich uchovávání v táboře, opuštění oddílu nebo 
prostoru tábora bez vědomí vedoucího, krádež cizí věci nebo peněz a soustavné porušování 
pokynů těch, kdo Tě mají na starost. V případě takového provinění může následovat i Tvé 
vyloučení z tábora. 

6. Po každém tréninku (odpoledním i dopoledním) si pověs kimono na předem určené místo, aby 
uschlo. 

Účastník tábora  
1. Se bude řídit ustanovením vedení tábora, která jsou závazná. 
2. Se bude chovat k ostatním táborníkům čestně a kamarádsky. 
3. Se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého oddílového vedoucího a ostatních 

vedoucích. 
4. Se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče. 
5. Provede přidělený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji. 
6. Se bez vědomí a svolení svého oddílového nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru 

tábora, a to ani do nejbližšího okolí. 
7. Je povinen udržovat svou chatku, tábořiště a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu. 
8. Chrání přírodu živou i neživou. 
9. Dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním. 
10. Se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní. Pokud bude po večerce přistižen 

v cizí chatce, bude mu zvyšován fyzický fond. 



11. Svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze 
jeho oddílový vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku 
opět svému oddílovému vedoucímu. Šetří zařízení tábora. 

12. Nahlásí každý i sebemenší úraz, bodnutí hmyzem a přisáté klíště (klíště si nevyndává dítě samo, 
informuje zdravotníka) a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému 
oddílovému vedoucímu. 

13. Nastupuje k jídlu vždy umytý a vezme si jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a odpadky ukládá na 
určené místo. 

14. Při vycházce do okolí, cestě za nákupem apod. dbá na vhodné vystupování a chování. Ochraňuje 
a udržuje dobrou pověst judisty. Svým chováním a jednáním nedělá ostudu sobě, svému oddílu, 
táboru ani svým rodičům.  

15. Si uloží peníze a jiné cennosti do táborového trezorku u hospodáře tábora. Pokud si peníze a jiné 
cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně jeho vina. Vedoucí za ztrátu nenese žádnou 
odpovědnost. Taková ztráta nebude vůbec prošetřována. 

Účastník dodržuje  
1. Zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů. 
2. Zákaz koupání bez dozoru vedoucího. Koupání je povoleno pouze na určeném místě za osobní 

přítomnosti vedoucího a řídí se samostatným koupacím řádem. Koupání je velmi nebezpečná 
činnost, při které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů 
vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může být 
i okamžitě vyloučen z tábora. 

3. Zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího. Rozdělávat oheň může táborník v rámci 
programu za osobní přítomnosti vedoucího. Pokud kdokoli najde volně položené zápalky, 
okamžitě upozorní kteréhokoli vedoucího, případně je rovnou kterémukoli vedoucímu odevzdá. 

4. Zákaz navštěvování cizích stanů či chatek, zvláště po večerce. Do všech stanů a chatek mají 
povolen přístup jen táboroví vedoucí. 

5. Zákaz vstupu do kuchyně. Při přípravě stravy smí v kuchyni pracovat pouze určená služba. 
6. Zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných či psychotropních látek.  

Návštěvy na táboře  
Návštěvy na táboře nejsou povolené. Při pozdějším nástupu, nebo dřívějším odjezdu budou rodiče 
před vstupem do tábora kontaktovat vedení tábora.  

Podpis zákonného zástupce 
Svým podpisem rodiče stvrzují, že syn/dcera je seznámen/a a poučen/a s táborovým řádem.  

 

Datum  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Místo  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Táborový řád, strana 2 ze 2. Originál odevzdejte při nástupu na soustředění. 


