
Táborový řád malých rangerů 

 

Táborový řád Veškerá ustanovení vedení tábora a dodržování režimu dne jsou pro všechny účastníky 

táboru závazná. 

Doplňky k táborovému řádu vyhlašuje hlavní vedoucí tábora. 

POHYB ÚČASTNÍKŮ V PROSTORU TÁBORA: 

1. Účastníkům se zakazuje vstup do restaurace ranče, kovárny, jízdárny, stájí ohrad, bazénu a ostatních 

hospodářských prostor bez souhlasu vedoucích. 

POHYB MIMO TÁBOR: 

1. Účastníkům je zakázáno opouštět prostor tábora bez dovolení svého vedoucího nebo hlavního 

vedoucího. 

2. Vymezení areálu tábora provede hlavní vedoucí na prvním společném nástupu. 

3. Po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se ranger musí pohybovat jedině 

v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto vyhrazeného prostoru je zakázáno. 

4. Při venkovním koupání nesmí ranger vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. Je přísně zakázáno 

skákat do vody z okraje bazénu, navzájem se potápět apod. 

CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ: 

1. Chování účastníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá a vulgární mluva je také 

prohřeškem proti tomuto řádu. 

2.  V případě sporu se účastník obrátí na kteréhokoliv vedoucího. 

3. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si účastník neuložil u vedoucího, nenese pořadatel tábora 

žádnou odpovědnost. 

4. Účastníkům je zakázáno mít u sebe nebo v chatce zápalky nebo zapalovač. K činnostem, ke kterým 

je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá oddílový vedoucí, kterému budou po použití vráceny. 

5. Účastníkům je zakázáno mít u sebe nebo v chatce (pokoji, stanu) nože, zbraně či pyrotechnické 

výrobky. Zákaz se nevztahuje na kapesní a zavírací nožíky přiměřené velikosti či zbraně které jsou 

výrobky denních úkolů. 

6. Účastníkům je v chatkách (pokojích, stanech) zakázáno používat ke svícení svíčky nebo petrolejové 

lampy. Výslovně je zakázáno pohybovat se s otevřeným ohněm v prostoru stájí a seníků/slamníků!! 

7. Nářadí, sportovní i výtvarné potřeby, hry a ostatní táborový materiál se půjčují přes vedoucí. 

8. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci účastník neprodleně oznámí vedoucímu. 

9. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí účastník nebo jeho zákonný zástupce rodič 

nahradit. 

10. Účastník je povinen udržovat pořádek a čistotu v chatkách (pokojích, stanech), v prostoru celého 

tábořiště i jeho okolí, stejně tak i ve svých osobních věcech. 

11. Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených. 

 



AKTIVITY: 

1. Účastník je povinen dodržovat denní režim. 

2. Táborový program je závazný pro každého účastníka.  

3. Během táborového programu se účastníci řídí pokyny vedoucích. 

4. V době večerky a v době před budíčkem nikdo nesmí rušit ostatní ze spánku. Dobu poledního klidu 

účastník využije k odpočinku bez pobíhání po areálu tábora a rušení ostatních účastníků tábora. Zvýšené 

a nepřiměřené fyzické aktivity se v poledním klidu přísně zakazují. 

5. účastníci mají zákaz používání mobilních telefonů, počítačů či jiných audiovisuálních zařízení. Při 

nerespektování tohoto zákazu bude mobilní telefon dítěti odebrán (o čemž budou rodiče telefonicky 

informováni). Vrácen bude až na konci tábora zákonným zástupcům. 

STRAVOVÁNÍ A HYGIENA: 

1. Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu jen po povolení vedoucím. 

2. K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené či zakoupené nápoje. 

3. V chatkách (pokojích, stanech) nesmí nikdo přechovávat potraviny podléhající zkáze ani sušit houby. 

Výjimku tvoří čerstvé pití a přiměřené množství sladkostí. 

4. Necítí-li se účastník zdráv nebo se zraní, je povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo 

táborovému zdravotníkovi, a to i v případě, že se mu to zdá nevýznamné. 

5. Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník! 

6. Sprchování v umývárně je povoleno pouze se souhlasem oddílového vedoucího.  

7. Nalezne-li účastník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a ohlásí 

to. 

8. Při mimořádných situacích (požár, povodeň aj.) se účastník řídí pokyny vedoucího. 

NÁVŠTĚVY: 

1. Návštěvy na táboře jsou povoleny jen v mimořádných případech a pouze s vědomím a výslovným 

souhlasem hlavního vedoucího tábora. 

2. Bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora nemá žádná návštěva (ani zákonní zástupci) 

do tábora přístup. 

3. Z výchovných a zdravotních důvodu návštěvy na táboře nedoporučujeme. Děti se postupně adaptují 

a zásahy zvenčí nejsou vhodné. Raději dětem pošlete pohled, dopis nebo balíček. 

PORUŠENÍ ŘÁDU: 

1. Přiměřené tresty za drobné prohřešky proti táborovému řádu uděluje kterýkoliv vedoucí. 

2. Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu může vést až k 

vyloučení účastníka hlavním vedoucím z tábora, a to bez finanční náhrady za zbývající pobyt. 

V takovém případě je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen účastníka vlastní 

náklady a v dohodnutém termínu odvézt. 

 

 



PŘEDČASNÉ UKONČENÍ POBYTU: 

1. účastník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným 

zástupcem dítěte ukončit bez finanční náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si účastníka 

odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora a na vlastní 

náklady.  

2. Předčasné ukončení pobytu z jiného důvodu (zejména zdravotní) bude řešeno dle aktuálních 

podmínek daného tábora. 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ: 

Účinnost Tento táborový řád byl schválen organizátorem tábora Ondřejem Zalabákem dne 2.4.2020 


