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TÁBOROVÝ ŘÁD SVČ IVANČICE 
 
Pojmy  
Pro účely tohoto řádu se rozumí:  

▪ táborníkem – nezletilý účastník tábora 

▪ vedoucím – kterýkoliv pedagogický pracovník tábora 

▪ účastník tábora – táborník i vedoucí  

▪ tábořiště – budova základny nebo areál stanového či chatkového tábora 
 
ČÁST PRVNÍ – POHYB TÁBORNÍKŮ  
 

Čl. 1 Pohyb táborníků v tábořišti  
1. Táborník navštěvuje cizí stan/chatku/pokoj pouze se souhlasem ubytovaných v tomto stanu/chatce/pokoji.  
2. Táborník nevstupuje do táborové kuchyně, skladů a prostorů zázemí pro vedoucí tábora, nestanoví-li vedoucí jinak.  
 

Čl. 2 Pohyb táborníků mimo tábořiště  
1. Táborník neopouští tábořiště bez souhlasu vedoucího.  
2. V průběhu táborového programu mimo tábořiště se táborník pohybuje pouze v prostoru vymezeném vedoucím.  
3. Při koupání smí táborník vstoupit do vody pouze se souhlasem vedoucího pověřeného dozorem při koupání.  
 
ČÁST DRUHÁ – CHOVÁNÍ TÁBORNÍKŮ  
 

Čl. 3  
Chování táborníků vůči druhým  
1. Chování táborníků v tábořišti i mimo něj neodporuje dobrým mravům.  
2. Táborník dbá o své zdraví a neohrožuje zdraví ostatních.  
3. Táborník fyzicky ani psychicky neubližuje ostatním účastníkům tábora.  
4. Táborník u sebe (resp. ve svém stanu/chatce/pokoji) nemá nebezpečné předměty jako např. nože, zbraně, hořlaviny, 
zápalky, zapalovač.  
5. Táborník pořizuje fotografie a videa jen se souhlasem foceného/natáčeného.  
6. Táborník se zdržuje sexuálního chování a chování se sexuálním podtextem.  
7. V době nočního a poledního klidu se táborník chová ohleduplně a neruší odpočinek ostatních.  
 

Čl. 4  
Chování táborníků vůči majetku  
1. Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej pouze k jeho danému účelu.  
2. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu.  
3. Za úmyslně nebo z nedbalosti poškozený táborový materiál, resp. vybavení tábořiště, může pořadatel tábora 
požadovat náhradu dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění. 
4. Táborník nepoužívá cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka.  
5. Táborník si na tábor nebere cenné předměty a peníze nad rámec doporučené výše kapesného.  
 

Čl. 5  
Chování táborníků vůči životnímu prostředí  
1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.  
2. Táborník udržuje pořádek a čistotu ve svém stanu/chatce/pokoji, ve společných prostorách tábořiště i dalších 
prostorách, kde se během tábora pohybuje.  
3. Odpadky táborník odhazuje pouze do nádob k tomu určených, s ohledem na jejich třídění.  
 
ČÁST TŘETÍ – TÁBOROVÁ ČINNOST  
 

Čl. 6  
1. Táborník dodržuje stanovený denní režim a účastní se táborového programu.  
2. Neúčast na programu je možná po dohodě s vedoucím.  
3. Během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích a jednají v duchu fair-play.  
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ČÁST ČTVRTÁ – STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ  
 

Čl. 7 Stravování  
1. Táborník konzumuje potraviny pouze v prostorech k tomu určených (např. jídelna).  
2. Táborník má právo na dostatečný přísun tekutin v průběhu celého dne.  
3. Táborník pije pouze pitnou vodu a nápoje ze známých a ověřených zdrojů.  
4. Táborník se řídí pravidly pro konzumaci a uchovávání vlastních potravin, které stanoví vedoucí podle podmínek 
daného tábora a tábořiště (potraviny přivezené z domova i zakoupené během tábora např. na výletě).  
 

Čl. 8 Péče o zdraví  
1. Táborníkům je zakázáno kouření včetně elektronických cigaret, požívání alkoholických a jiných návykových, 
omamných či psychotropních látek, stejně jako jejich držení. 
2. Táborníkům je zakázána konzumace energetických nápojů včetně jejich držení. 
3. Táborník dbá o svou osobní hygienu.  
4. Veškerá zranění, onemocnění a zdravotní obtíže nahlásí táborník neprodleně táborovému zdravotníkovi, příp. jinému 
vedoucímu.  
5. V případě závažnějšího onemocnění nebo zranění bude zákonný zástupce vyzván k převzetí dítěte.  
6. Zákonní zástupci táborníkovi zajistí odpovídající vybavení, které mu umožní spokojeně, pohodlně a ve zdraví strávit 
pobyt po celou dobu jeho trvání a za každého počasí.  
 
ČÁST PÁTÁ – OSTATNÍ PRAVIDLA  
 

Čl. 9 Návštěvy  
1. Návštěvy se na táborech z epidemiologických důvodů nekonají. Výjimku může udělit hlavní vedoucí tábora.  
 

Čl. 11 Porušení táborového řádu  
1. Vedoucí se svým přístupem snaží nastolit partnerskou a vzájemně respektující atmosféru. Přesto může závažné nebo 
opakované porušení táborového řádu vést až k vyloučení táborníka hlavním vedoucím z tábora.  
2. Postup při porušení Táborového řádu: 

I. Domluva  
II. Vyslovení napomenutí táborníka hlavním vedoucím tábora  
III. Podmínečné vyloučení z tábora  
IV. Vyloučení z tábora  

O krocích II. – IV. informuje vedoucí neprodleně zákonné zástupce táborníka a vyhotoví písemný záznam.  
3. Mezi závažná porušení táborového řádu, která mohou vést k okamžitému vyloučení, patří především:  

▪ držení či konzumace alkoholických, návykových, omamných či psychotropních látek 

▪ držení tabáku či kouření včetně elektronických cigaret 

▪ chování naplňující znaky šikany ve fyzické nebo psychické rovině  

▪ chování výrazně agresivní a chování ohrožující zdraví  

▪ sexuální aktivita  

▪ naplnění skutku trestného činu, např. krádeže  

▪ svévolné opuštění tábořiště nebo skupiny při pobytu mimo tábořiště  

▪ koupání bez dohledu vedoucího  
4. V případě vyloučení táborníka z tábora je jeho zákonný zástupce bez zbytečného odkladu povinen jej do 24 hodin na 
vlastní náklady převzít.  
 
Čl. 12 Předčasné ukončení pobytu  
1. Táborník může i na základě svého rozhodnutí a po domluvě hlavního vedoucího se zákonným zástupcem táborníka 
ukončit svůj pobyt na táboře. Zákonný zástupce si táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém 
s hlavním vedoucím tábora a na vlastní náklady.  
 
Čl. 13 Ostatní  
1. Hlavní vedoucí tábora může pro konkrétní tábor stanovit i pravidla další. 
 
 
 
V Ivančicích 7.6.2022                                        Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka SVČ Ivančice 

 


