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TÁBOROVÝ ŘÁD 

LDT Krounka  
 

 

I. Pohyb táborníků           
 

§1 – Pohyb táborníků po tábořišti 

 

1.1) Po celou dobu konání tábora je táborníkům zakázáno opouštět areál tábora bez dovolení svého 

oddílového vedoucího, programového vedoucího nebo hlavního vedoucího.  

 

1.2) V areálu tábora se táborník smí pohybovat ve všech společných prostorách. 

 

1.3) Návštěva cizí chatky či stanu je povolena pouze se souhlasem všech osob ubytovaných v této 

chatce či stanu. Je zakázán vstup do cizího stanu bez souhlasu a přítomnosti alespoň jednoho 

ubytovaného z tohoto stanu. 

 

1.4) Táborníkům se zakazuje vstup do kuchyně, všech skladů (potravin, materiálu) a ostatních 

přilehlých nespolečných prostor bez vědomí vedoucího nebo pracovníka tábora. Táborníkům je volně 

přístupná pouze jídelna. 

 

1.5) Táborník nesmí vstoupit ani úmyslně nahlížet do umývárny a prostor sociálního zařízení 

táborníků opačného pohlaví či jinak obtěžovat osoby v tomto prostoru se nacházející. 

 

 

§2 – Pohyb táborníků mimo tábořiště 

 

2.1) Táborníkům je zakázáno opouštět tábořiště bez souhlasu vedoucího. 

 

2.2) Povolení k opuštění tábora nesmí být vydáno, pokud se pohyb mimo tábor nevztahuje k táborové 

činnosti, anebo není přímo vyžádáno zákonným zástupcem dítěte. 

 

2.3) Po dobu konání táborového programu mimo vlastní areál tábora se táborník musí pohybovat 

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

zakázáno. 

 

2.4) Při koupání táborník nesmí vstupovat do vody bez souhlasu vedoucího. 
 

 

II. Chování táborníků          
 

§3 – Všeobecné chování 

 

3.1) Chování táborníků v táboře odpovídá všem právním a mravním pravidlům. Sprostá mluva je také 

prohřeškem proti tomuto řádu. 

 

3.2) Táborník jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních. 

 

3.3) Zejména se zakazuje fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům tábora - především 

mladším a slabším, používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit. 

 

3.4) Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího oddílu, nenese vedení 

tábora ani oddílový vedoucí odpovědnost. 
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§4 – Chování v táboře 

 

4.1) Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k jeho účelu. 

 

4.2) Sportovní, výtvarné a jiné pracovní či zábavné vybavení si táborník půjčuje pouze 

prostřednictvím svého vedoucího či vedoucího vykonávající službu. 

 

4.3) Táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně ničit cizí majetek a vybavení tábora.  

 

4.4) Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu. 

 

4.5) Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný zástupce 

nahradit. 

 

4.6) Táborník je povinen udržovat pořádek a čistotu ve stanech, v prostoru celého tábořiště i jeho 

okolí. 

 

4.7) Odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich třídění. 

 

4.8) Táborníkům je zakázáno mít u sebe (nebo ve stanu) zápalky nebo zapalovač. K činnostem, 

ke kterým je použití zápalek či zapalovače nezbytné, je vydá vedoucí, kterému budou po použití 

vráceny. 

 

 

§5 – Chování v přírodě 

 

5.1) Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí. 

 

5.2) Nalezne-li táborník uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké zvíře, nedotýká se ho a 

ohlásí to ihned vedoucímu. Táborník také nehladí domácí zvířata, včetně koček a psů. 
 

 

III. Táborová činnost          
 

§6 – Táborový program 

 

6.1) Táborník je povinen dodržovat stanovený režim dne. Program tábora je pro každého táborníka 

závazný.  
 

6.2) Při konání táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích. 

 

6.3) Přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které má za následek vlastní zvýhodnění, 

anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiným táborníkům. 

 

6.4) Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí 

vedoucího nebo praktikanta oddělen od skupiny. 

 

6.5) Pokud se táborová činnost odehrává mimo tábor, řídí se táborník etickými principy, aby nedělal 

ostudu sobě, svým rodičům a ostatním táborníkům. 

 

 

§7 – Mobilní telefony a ostatní cennosti 

 

7.1) Táborníci nesmí po dobu konání táborové činnosti používat mobilní telefony. Táborník nesmí 

používáním mobilního telefonu jakkoliv narušit probíhající program (pokud není vysloveně dovolen 

vedoucími). Pokud táborník mobilní telefon na táboře má, může jej používat výhradně v osobním volnu. 
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7.2) Táborníkům se nedoporučuje brát s sebou na tábor mobilní telefon ani jiné cennosti. 

 

7.3) Za ztrátu peněz, mobilních telefonů a ostatních cenných předmětů, které si táborník neuložil 

u vedoucího oddílu, nenese vedení tábora ani oddílový vedoucí žádnou odpovědnost. 

 

7.4) Táborníkovi, který naruší program používáním mobilního telefonu, bude tento telefon zabaven 

na nezbytně nutnou dobu. 
 

 

IV. Stravování a péče o zdraví  
 

§8 – Péče o zdraví 

 

8.1) Táborníkům se přísně zakazuje požívání alkoholických nápojů, cigaret a nahřívačů tabáku 

(IQOS), doutníků, žvýkacích tabáků a nikotinových sáčků, a experimentování s jakýmikoliv dalšími 

omamnými látkami. 

 

8.2) Přechovávání snadno se kazících potravin a konzumace hub, točené zmrzliny a pití z neznámých 

zdrojů vody je zakázáno. 

 

8.3) Táborník chrání své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoliv zranění nebo onemocnění je 

povinen toto ihned nahlásit vedoucímu nebo přímo táborovému zdravotníkovi. 

 

8.4) V případě závažnějšího onemocnění bude táborníkovi po domluvě hlavního vedoucího s lékařem 

bez náhrady ukončen pobyt. 

 

8.5) Přisáté klíště odstraňuje výhradně zdravotník, nikoli táborník sám. 

 

8.6) Táborník dodržuje hygienické návyky (včetně mytí rukou, vlasů, čištění zubů, oddělování čistého 

a špinavého prádla apod.) a pravidla. Využívá WC ke svému účelu a to i v noci (vykonávání potřeby 

jinde je přísně zakázáno) 
 

 

§9 – Stravování 

 

9.1) Táborníci jsou povinni se vždy dostavit k odběru stravy - pokud z jakýchkoli důvodů nechtějí 

stravu konzumovat, oznámí to svému oddílovému vedoucímu. 

 

9.2) Na výdej jídla chodí táborníci najednou bez zbytečných prodlev v závislosti na denním programu. 

 

9.3) Nošení a konzumování potravin mimo jídelnu je z hygienických důvodů zakázáno. 

 

9.4) Táborník si vezme jen tolik jídla, kolik sní. Případné zbytky jídla a odpadky dává vždy na určené 

místo. 

 

9.5) Pokud má táborník s sebou potraviny, které vyžadují uchovávání v chladu a suchu, je 

z hygienických důvodů povinen je po domluvě s vedoucím uskladnit v prostorách hlavní budovy 

k tomu určených. 

 

9.6) K pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené nápoje, které jsou táborníkům 

neustále a kdykoliv přístupné. 

 

9.7) Podle pokynů vedoucího a v souladu s hygienickými předpisy je táborníkovi zakázáno 

konzumovat vybrané potraviny (př. majonéza, kupované nebalené potraviny apod.), zejména 

při výletech a návštěvách koupaliště. 
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V. Ostatní pravidla   
 

§10 – Porušení táborového řádu 

 

10.1) Tresty za drobné prohřešky proti táborovému řádu uděluje kterýkoliv vedoucí a pracovník 

tábora. 

 

10.2) Tresty za závažné prohřešky proti táborovému řádu uděluje táborníkův oddílový vedoucí 

ve spolupráci s hlavním vedoucím, příp. jeho zástupcem. 

 

10.3) Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu trestá 

hlavní vedoucí. 

 

10.4) Za nedodržování a úmyslné či nevědomé porušování tohoto řádu může být táborník potrestán 

napomenutím nebo podmínečným vyloučením z tábora. 

 

10.5) Ve speciálním případě může hlavní vedoucí vyloučit táborníka z tábora bez náhrady za zbývající 

pobyt. V takovém případě je zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím povinen táborníka 

na vlastní náklady a v dohodnutém termínu odvézt. 

 

10.6) Pořadatel tábora si vyhrazuje právo kontroly osobních věcí táborníka (za přítomnosti dítěte 

a dvou vedoucích), a to při podezření na přechovávání omamných a návykových látek (alkohol, 

tabákové výrobky, léky, drogy aj.), nebezpečných předmětů (nože, zbraně, pyrotechnika atp.) nebo 

při důvodném podezření z krádeže. 

 

 

§11 – Předčasné přerušení nebo ukončení pobytu 

 

11.1) Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným 

zástupcem táborníka přerušit nebo ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si 

táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním vedoucím tábora. 

 
 
§12 – Pohyb cizích osob po tábořišti 

 

12.1) Návštěvy na táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny (výjimka je možná 

pouze s výslovným souhlasem hlavního vedoucího). 

 

12.2) Při pohybu cizích osob v areálu vždy táborníci upozorní některého z vedoucích. 

 

 
§13 – GDPR 

 

13.1) Vyplněním přihlášky a odesláním přihlášky dítěte na tábor Krounka uděluje zákonný zástupce 

táborníka souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů ( „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ). 

 
 

Pro účely tohoto řádu se rozumí:  

• táborníkem – dětský účastník tábora  

• zákonným zástupcem – rodič nebo jiný zákonný zástupce dítěte  

• vedoucím – kterýkoliv pracovník tábora starší 18 let 

 

Tento řád je platný od 1. 1. 2023     Hlavní vedoucí tábora: 

David Kaliba 


