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Táborový řád DT Sluníčko Trhová Kamenice 

 

1. Na táboře jsme všichni kamarádi, ke všem dětem i dospělým se chovej slušně a kamarádsky. 
Pokud pocítíš problém, obrať se na svého oddílového vedoucího, zdravotníka či kohokoli 
z vedení tábora. 
 

2. Po celou dobu tábora poslouchej pokyny oddílových vedoucích, instruktorů a vedení tábora. 

Dodržuj režim dne a táborový program. Všechny pokyny vedou k hladkému průběhu tábora, ale 
hlavně tvojí bezpečnosti. 
 

3. Bez vědomí oddílového vedoucího nesmíš nikdy opustit vymezený prostor tábora nebo místo, 
kde probíhá program. 
 

4. Nenič žádné vybavení a zařízení tábora. Pamatuj si, že pokud něco zničíš, budeš muset vzniklou 
škodu uhradit. Pokud dojde ke způsobení škody, ihned ji nahlas svému oddílovému vedoucímu. 
 

5. Buď pořádný a čistotný. 
 

6. Respektuj soukromí ostatních, návštěvy na ostatních chatkách či pokojích jsou možné pouze 
na pozvání těch, kteří tam bydlí. A vždy jen v době k tomu vyhrazené v denním programu.  
 

7. V době nočního klidu neruš ostatní a vždy se zdržuj tam, kde jsi ubytovaný. 
 

8. Drahé věci jako jsou notebooky, DVD přehrávače, reproduktory či jiné elektronické hračky nech 
raději doma, takovéto věci ti nikdo nebude hlídat a mohly by se na táboře rozbít nebo ztratit. 
 

9.  Pokud si potřebuješ vzít na tábor mobil, můžeš ho používat pouze v době mimo táborový 
program (v době poledního klidu, osobního volna).  
 

10. Mobil a peníze si můžeš uschovat u svého oddílového vedoucího. Pokud tak neučiníš, nikdo 

neručí za případnou ztrátu. 
 

11. Za velice závažné porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným dětem, užívání 
jakýchkoliv škodlivých látek (alkohol, cigarety, omamné látky) a jejich uchovávání v táboře, 
krádež cizí věci nebo peněz. 
 

12. Pamatuj, že po celou dobu tábora musíš dodržovat táborový řád, pokud ho nebudeš opakovaně 

dodržovat nebo hrubě porušíš, budeme kontaktovat zákonného zástupce. Můžeš být také 
z tábora vyloučen bez nároku na vrácení peněz.    

 


