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Dráčkův táborový řád  

1 - Budu dodržovat režim dne a zúčastním se celého denního programu. 
2 - Nikdy se nevzdálím bez dovolení z tábora nebo od svého oddílu. 
3 - Budu dodržovat pokyny svého oddílového vedoucího. 
4 - Nebudu bez dovolení vstupovat do cizí chatky, pokoje nebo kuchyně. 
5 - Zúčastním se služby ve svém oddíle a budu svědomitě plnit veškeré 
přidělené úkoly. 
6 - Jsem si vědom toho, že vedoucí tábora a oddílu zastupují mé rodiče a 
odpovídají za moji bezpečnost. 
7 - Případné onemocnění nebo zranění ohlásím ihned svému vedoucímu a 
zdravotníkovi.  

8 - Vodu na pití budu brát pouze z místa k tomu určeného. Jsem si vědom 
následků, které by pro mne a mé kamarády vznikly požitím závadné vody. 
9 - Budu se starat o své věci, udržovat je v čistotě a pořádku na pokojích, ve 
stanech i v celém areálu tábora budu udržovat pořádek. 
10 - Budu používat záchod a to i v noci po jeho použití si vždy umyji ruce. 
11 - Nebudu rozdělávat oheň, kouřit, ke svícení v chatkách budu používat 
elektrické světlo nebo baterku. 
12 - Nikdy se nebudu koupat sám! K rybníku budu odcházet s oddílem, u 
rybníka budu dodržovat pokyny oddílového vedoucího. 
13 - V jídelně se budu chovat vždy ukázněně, ke stolu budu přicházet 
umytý a upravený, pro jídlo si budu chodit vždy společně se svým oddílem. 
Jídla si vezmu jen tolik, kolik sním.  

Budu-li mít málo, vyžádám si přídavek. Nebudu jídlo vynášet z jídelny. 
14 - Při nástupu tábora budu nastupovat včas, rychle a bez hluku. 
15 - Při vycházkách do přírody nebudu nikdy jíst neznámé a nezralé plody, 
nebudu se dotýkat uhynulých ani volně žijících zvířat.  

16 - Nebudu ničit zařízení tábora, naopak jej budu šetřit a chránit. 
Vypůjčené věci vždy řádně a v pořádku vrátím. 
17 – nebudu narušovat chod tábora používáním mobilního telefonu 
18 - Jsem si vědom, že za vážné porušení táborového řádu, má hlavní 
vedoucí tábora právo poslat mě domů na vlastní náklady!  

 


