Táborový řád tábora HOP
stanovuje základní pravidla chování všech účastníků tábora (dále jen táborníci).
Základní pravidla
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každý táborník je povinen se řídit táborovým řádem, denním režimem, pokyny hlavního vedoucího,
oddílových vedoucích, zdravotníka a ostatního personálu tábora
každý táborník je povinen dodržovat denní režim a zůčastnit se celého programu
bez vědomí a souhlasu svého oddílového vedoucího je zakázáno opouštět areál tábora
v době od večerky do budíčku je každý táborník povinen dodržovat noční klid a zdržovat se pouze ve svém
stanu
koupání je povoleno pouze na pokyn oddílového vedoucího
v zájmu dobrých táborových vztahů se k sobě táborníci chovají slušně a vyvarují se hádek, sporů a
vulgárních výrazů
každý táborník usiluje ochranu táborového prostředí. zejména okolní přírody a vybavení tábora
táborníci zachovávají pořádek ve svých stanech a v celém prostoru tábora, stany se bodují
táborníci nevstupují do ostatních stanů účastníků tábora bez jejich výslovného pozvání
pokud dojde k poškození nebo ztrátě táborového vybavení, je táborník povinen neprodleně tuto
skutečnost nahlásit svému oddílovému vedoucímu
každý táborník se zavazuje ctít pravidla Fair play po celou dobu tábora

Stravování a hygiena
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táborníci jsou povinni dostavit se k vydávání stravy, v případě že z jakýchkoliv důvodů nechtějí stravu
konzumovat, oznámí to svému oddílovému vedoucímu
jídlo se konzumuje výhradně v prostorách jídelny
v jídelně udržujeme pořádek, v případě znečištění jídelny sjedná táborník nápravu
každý táborník je povinen umýt svoje nádobí bezprostředně po odchodu z jídelny, na místě k tomu
určenému
v žádném případě není povoleno nosit jídlo do stanů či ho tam konzumovat nebo uchovávat
táborníci se snaží vyvarovat zbytkům jídla, případné zbytky odkládají do příslušných nádob
táborníci jsou povinni ukládat a třídit odpadky do odpadkových košů
každý táborník je povinen dodržovat osobní hygienu, před jídlem a po použití WC si umyj ruce
osobní potřebu je zakázáno vykonávat jinde než na WC

Bezpečnost
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každý táborník je povinen svým chováním (podle svých možností) předcházet úrazům, onemocněním a
škodám na majetku. Personál tábora je povinen absolvovat školení BOZP a důsledně se jím řídit
děti smějí používat pracovní nářadí (nože, sekery, pily, lopaty, apod.) pouze na pokyn a s dozorem dospělé
osoby
jakákoliv mimořádná událost - onemocnění, zranění, požár, přítomnost cizí osoby v táboře, apod. je
táborník povinen neprodleně oznámit nejbližšímu vedoucímu
táborníkům je zakázáno pití alkoholických nápojů, kouření a požívání jakýkoliv drog či omamných látek
po celou dobu tábora. Porušení tohoto zákazu může vést k vyloučení z tábora!

Po celou dobu tábora je k výchovnému působení primárně využíváno pochval a odměn. V nezbytných případech
se přistupuje k trestům. Trest nesmí v žádném případě snižovat důstojnost potrestaného! Běžným trestem je
uložení veřejné práce (pomoc v kuchyni, úklid, apod.). V některých případech může být zakázána účast na
některé části programu (táborák, apod.). V případě závažného porušení táborového řádu či pokynu vedoucího
může být táborník, na pokyn hlavního vedoucího, z tábora vyloučen.

