TÁBOROVÝ PORIADOK - KLASICKÝ TÁBOR
Účastníci klasického pobytového tábora sú povinný rešpektovať pravidlá
správania, bezpečnosti a hygieny, doplnené týmto táborovým poriadkom:

I. Táborový poriadok platí pre všetkých účastníkov tábora bez výnimky, pri jeho
porušení budú vyvodené patričné dôsledky, vrátane oznámenia zákonnému
zástupcovi a prípadnému okamžitému vylúčeniu z tábora bez akejkoľvek finančnej
alebo inej náhrady. Zákonný zástupca je povinný si v takomto prípade bezodkladne
prevziať vylúčeného účastníka tábora.
II. Platí prísny zákaz používania omamných látok, fajčenie a pitie alkoholu. V prípade
porušenia týchto zákazov bude účastník tábora bezodkladne na náklady zákonných
zástupcov vyradený z tábora.
III. V prípade hrubého porušenia táborového poriadku alebo opakovaného
porušovania táborového poriadku je postup rovnaký ako v predchádzajúcom bode.
IV. Prevádzkovateľ tábora je za účastníka tábora zodpovedný iba v dobe trvania
tábora, tj. v dobe od riadneho prevzatia do odovzdania zákonnému zástupcovi alebo
splnomocnenej osobe. Prevádzkovateľ tábora je zodpovedný iba za účastníkov
tábora. Prevádzkovateľ tábora nenesie žiadnu zodpovednosť za účastníka v dobe
pred zahájením tábora a po jeho ukončení, v rámci časového harmonogramu tábora
uvedeného na webových stránkach.
V. Straty a nálezy po skončení tábora, teda zabudnuté a nájdené veci budú uložené
u prevádzkovateľa tábora a rodičia účastníka tábora si ich budú môcť vyzdvihnúť
podľa predchádzajúcej dohody.
VI. Účastníci tábora prehlasujú, pričom ich zákonný zástupca za nich v tomto zmysle
v plnom právnom rozsahu zodpovedajú, že:
1. Som členom tábora a viem, že sa musím riadiť všetkými pokynmi vedúcich,
zdravotníka a ďalších pracovníkov tábora.
2. Som povinný dodržiavať denný režim a zúčastňovať sa celého programu tábora.
Budem dodržiavať nočný kľud. Po večierke budem pod perinou umytý a vo svojej
posteli a sám.
3. Bez písomného súhlasu vedúceho v žiadnom prípade neopustím tábor a
nevzdialim sa z priestoru areálu tábora.
4. Snažím sa byť dobrým kamarátom a dokazujem to pri všetkých činnostiach.
Nepodvádzam pri súťažiach, dbám na pravidlá fair play.
5. Nepoužívam neslušné a vulgárne výrazy.
6. Počas táborového programu nijak neruším a ani nepoužívam mobilný telefón,
tablet apod.
7. Dodržujem osobnú hygienu (vrátane umývania rúk, vlasov, čistenia zubov,
oddeľovanie čistého a špinavého prádla apod.) a poriadok v celom areály tábora.
8. I najmenšie zdravotné ťažkosti hlásim okamžite vedúcemu alebo táborovému
zdravotníkovi (napr. kliešťa, hnačka, nevoľnosť apod.).

9. S požičanými vecami zaobchádzam šetrne, dbám na to, aby som ich nestratil a
nezničil. Som si vedomí zákazu akokoľvek svojvoľne poškodzovať cudzí majetok a
vybavenie tábora. Som si vedomí, že úmyselne alebo z nedbalosti poškodený
majetok musím ja alebo môj zákonný zástupca v plnej výške nahradiť.
10. Peniaze si uložím u vedúceho. Som si plne vedomí, že na tábor nepatria žiadne
cennosti (napr. šperky, mobil, tablet) a pokiaľ tieto cennosti budem mať na tábore,
nesiem plnú zodpovednosť za prípadnú vzniknutú škodu. Vedúci ani prevádzkovateľ
tábora za prípadné poškodenie alebo stratu nenesie žiadnu zodpovednosť. Takáto
strata alebo poškodenie nebude ani prešetrovaná.
11. Budem chrániť prírodu živú i neživú, nebudem chytať živočíchy a ani im nebudem
nijak ubližovať, hádzať po nich predmety či ich bezdôvodne plašiť, ak neohrozujú
život môj alebo mojich kamarátov.
12. Pokiaľ ma nejaký živočích pohryzie (hmyz, hlodavec, plaz atd.) alebo sa mi stane
nejaký úraz, bezodkladne to ohlásim zdravotníkovi, prípadne vedúcemu.
13. Nebudem užívať žiadne lieky bez konzultácie so zdravotníkom a pre svoje lieky si
pravidelne dochádzam k zdravotníkovi.
14. Neleziem po stromoch a bez dozoru vedúceho rešpektujem prísny zákaz
používať akékoľvek športové, zábavné a rekreačné pomôcky a zariadenia (plavecký
bazén, hojdačky, preliezky, lopty, ihrisko apod.). Pri kúpaní nesmiem vstupovať do
vody bez súhlasu vedúceho.
15. Okrem jedla a pitia, ktoré dostanem, určené ku konzumácii od prevádzkovateľa
tábora, nekonzumujem zásadne nič iného. Najmä nie huby, plody voľne rastúce v
prírode a kupované nebalené potraviny zakúpené mimo areál tábora pri výletoch
apod.
16. Nerozkladám oheň a bez písomného súhlasu vedúceho nemám u seba ani nikdy
akokoľvek nemanipulujem v priebehu tábora so zápalkami, zapaľovačom či iným
potencionálnym zdrojom požiaru.
17. Chovám sa tak, aby som neohrozil zdravie svoje a zdravie ostatných účastníkov
tábora. Som si vedomí, že je prísne zakázané fyzicky alebo psychicky ubližovať
ostatným účastníkom tábora, hlavne mladším a slabším.
18. Som si vedomí a rešpektujem prísny zákaz, že na tábor nepatrí žiadne bodné,
strelné ani iné zbrane a nebezpečné predmety.
19. Som si vedomí a rešpektujem prísny zákaz otvárania okien s výnimkou
pootvorenia okien z dôvodu vetrania do bezpečnej pozície ventilácie. Rešpektujem
zákaz lezenia do okien, sedenie v oknách a vykláňanie sa z okien.
20. Pokiaľ sa táborová činnosť odohráva mimo areál tábora, riadim sa etickými
princípmi, aby som nerobil hanbu sebe a svojím rodičom, ostatným účastníkom
tábora ani prevádzkovateľovi tábora.
21. Dodržujem vnútorný poriadok zariadenia (areálu) vrátane akýchkoľvek
bezpečnostných a hygienických predpisov, v ktorom je tábor organizovaný.
22. Upozorním vedúceho na výskyt cudzích osôb v tábore.

