TÁBOROVÝ ŘÁD
•

poslouchat všechny dospělé v táboře

•

nic nezapojovat do zásuvek na chatkách

•

zákaz opouštění objektu a prostor tábora

•

nesedat na zábradlí, nelézt na a pod chatky

•

neběhat po vnitřních prostorách, hlavně ne po schodech

•

cizí osoby vstupující do objektu tábora ihned hlásit na hradě

•

přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných látek, cigaret a alkoholu

•

nic po sobě neházet, s nářadím pracovat jen pod dohledem vedoucího

•

nevstupovat a nepřibližovat se k bazénu (k Rakově tůni) a k Rychlotoči

•

okamžitě hlásit jakékoliv poškození na chatkách vzniklé v průběhu tábora

•

zákaz manipulace s otevřeným ohněm kdekoliv krom ohniště (např. svíčky, zápalky atd.)

•

dodržovat pitný režim

•

před každým jídlem si umýt ruce

•

říkat si o tolik jídla, kolik kdo sní, ne víc

•

nevynášet jídlo z jídelny, nebude-li řečeno jinak

•

po obědě se přesunout na chatku a dodržovat polední klid

•

zdravit dospělé, poprosit o přídavek a děkovat za jídlo i přídavek

•

kdo má službu v jídelně, musí počkat po skončení jídla, aby uklidil stoly

•

do jídelny vstupovat bez čepice a oblečený alespoň v tričku a kraťasech

•

po večerce a během nočního klidu být na chatkách

•

udržovat pořádek a nestěhovat nábytek na pokojích

•

vždy chodit včas na nástupy a ostatní případné srazy

•

účast na programu dopoledním i odpoledním je povinná

•

za drahé soukromé věci (mobily, peníze atd) neuložené u vedoucího nikdo neručí

•

spát v povlečení, hlídat si ho a ztrátu nahlásit

•

zdravotní indispozici, hlásit před sport. aktivitou

•

mýt se každý den, měnit si pravidelně spodní prádlo

•

do pisoáru a do záchodové mísy nevhazovat co tam nepatří

•

klíšťata hlásit zdravotníkovi / zdravotnici a nechat si je odstranit

•

pokud si byť jen jedna osoba z celé chatky nepřeje vaši přítomnost, musíte pokoj
opustit, není-li na cizím pokoji nikdo, nesmíte vstoupit

•

půjčíte-li si cokoliv ze společného vybavení, je vaší povinností vždy věc vrátit
některému vedoucímu a hlásit veškeré poškození či ztráty

•

během prvních dnů napsat pohled nebo dopis domů

•

nenechávat kazící se potraviny na chatce

•

vždy být ohleduplný k ostatním a sobě

•

chovat se dle mravů rytířských

