
Táborový řád 
 

Účastníci tábora DDM Bučovice ve Vřesovicích se zavazují, že 

budou dodržovat „Táborový řád“ podle kterého: 
 

1. se po celou dobu tábora budou řídit pokyny a nařízeními vedení a oddílových 

vedoucích a zdravotní(ho) 

2. bez jejich vědomí se nebudou vzdalovat z tábora 

3. areál tábora, jeho zařízení a okolí i osobní věci budu udržovat v pořádku a 

čistotě 

4. všemi silami a vzorným plněním povinností se budou snažit o naplnění 

táborového programu 

5. mimo táborovou službu nebudou vstupovat do kuchyně  

6. pít budou jen nápoje z označené nerezové nádoby (příp. balenou pitnou vodu) 

7. nebudou manipulovat s ohněm, mimo táboráku za přítomnosti vedoucího 

8. při všech činnostech budou dbát na svoji bezpečnost a zdraví 

9. budou dodržovat všechny zásady osobní hygieny (převlékání, mytí rukou, 

čištění zubů, atd.) 

10. cizí stany nenavštěvují v nepřítomnosti bydlících nebo bez pozvání 

11. v době nočního klidu neruší ostatní chozením po táboře, mluvením a jinou 

činností 

12. zásadně nechodí k potoku a rybníku, koupat se budou pouze pod dozorem 

vedoucího 

13. nesmí vstoupit do umývárny a prostor sociálního zařízení vyhrazených pro 

táborníky opačného pohlaví 

14. každý (i drobný) úraz, nevolnost a jiné zdravotní problémy hlásí ihned 

vedoucímu nebo zdravotní(mu), denně si kontrolují pokožku, zda nemají klíště 

14. nůž nechají uložený ve stolku a budu jej používat pouze k táborové činnosti  

     pod dohledem vedoucího, podobně budou zacházet i s jinými ostrými předměty 

15. nebudou se dotýkat ani přibližovat ke zvířatům, které se objeví v táboře a  

     okolí 

16. v době konání tábora je přísný zákaz kupování, držení a požívání alkoholických    

      nápojů, omamných látek a zákaz kouření,  

17. dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření týkající se Covid – 19: poučení       

     zdravotnicí (zdravotníkem) na začátku tábora 

18. svým chováním a jednáním nebudou znepříjemňovat pobyt ostatním, vyvolávat    

      spory a udělají vše, aby se všem na táboře líbilo 

19. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si táborník neuložil u vedoucího, 

nenese pořadatel tábora žádnou odpovědnost. 

20. V případě hrubého porušení táborového řádu bude účastník ihned poslán 

domů bez finanční náhrady za zbývající pobyt. 

 

 

 

Dům dětí a mládeže Bučovice, 21. ledna 2021 


