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TÁBOROVÝ ŘÁD 2021
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Úvod
Táborový řád zahrnuje pravidla závazná pro všechny osoby účastnící se tábora Ephesus 2021

Druh tábora
Pro letní stanový tábor se budují v prostorách louky stany s podsadou, které jsou obývány po dvou
osobách. Součástí tábořiště je dřevěná chata, ve které se nachází kuchyně a jídelna. S chatou sousedí
přístřešek na dřevo. Suché latríny jsou umístěny v lese přibližně 70 m od tábořiště. Tábořiště nemá
přívod elektrické energie.
Pronajímatel:
JUNÁK
český skaut, středisko Parkán Polná, z. s.
Indusova 1310
588 13 Polná
IČO: 48895911
Adresa tábora:
Junák – středisko Parkán
Tábor Ephesus
Indusova 1310
588 13 Polná
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Seznam pracovníků

Hlavní vedoucí tábora:
Marek Slančík
Zástupce hlavního vedoucího:
Veronika Věra Slančíková Půčková
Skupinový vedoucí:
Zdravotník:
Johana Magdalena Půčková
Ostatní rádci:
Štěpán Pavlíček, Vojtěch Drozd, Markéta Ambrožová
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Základní popis funkcí táborových pracovníků

Hlavní vedoucí
● Hlavní vedoucí tábora je osoba starší 18 let, pověřena na dobu určitou, zajistit personální obsazení
jednoho tábora.
● Při výkonu funkce na táboře zajišťuje řádný chod tábora, zvláště na ochranu zdraví a bezpečnosti
účastníků.
● V době jeho nepřítomnosti v táboře jej zastupuje zástupce hlavního vedoucího. ● Vede celý
výchovný proces, práci se skupinovými vedoucími a rádci.
Zástupce hlavního vedoucího
● Přebírá úlohu hlavního vedoucího v době jeho nepřítomnosti.
Kuchař
● Je osoba starší 18 let, musí znát a řídit se hygienickými předpisy a mít platný zdravotní průkaz, v
němž lékař osvědčil zdravotní způsobilost k činnostem epidemiologicky závažným a platný průkaz
pracovníka v potravinářství.
● Kuchař je podřízen hospodáři tábora a hlavnímu vedoucímu tábora.
● Připravuje jídelníček dbaje zásad správné výživy a konzultuje ho se zdravotníkem a hlavním
vedoucím.
● zná přílohu k vyhlášce č. 106/2001 Sb. "Skupiny potravin, které nelze podávat ani používat k
přípravě pokrmů (na zotavovacích akcích) a podmínky pro použití některých potravin".
● má ve správě kuchyni, udržuje jí v čistotě a dodržuje všechny hygienické předpisy včetně zásad
osobní hygieny.
Zdravotník
● Je osoba starší 18 let, absolvoval kurs první pomoci u ČČK se zaměřením na zdravotnickou činnost
při zotavovacích akcích.
● Zdravotník při zahájení tábora provádí prohlídku dětí a přebírá od dětí léky a zdravotní
dokumentaci.
● Po celou dobu tábora sleduje zdravotní stav všech osob, poskytuje první pomoc, ošetřuje drobná
poranění. Vážnější onemocnění či poranění konzultuje s nejbližším lékařem.
● Případný výskyt infekčního onemocnění hlásí v nejbližší hygienické stanici.
● Po skončení tábora předá zákonným zástupcům dítěte zprávu o zdravotním stavu dítěte a veškeré
zapůjčené doklady.
Skupinový vedoucí
● Je osoba starší 18 let, která je způsobilá pro tuto práci. Po celou dobu konání tábora zodpovídá za
svěřenou skupinu, za její programovou, výchovnou i zotavovací činnost. V době jeho odpočinku
ho zastupuje jiný rádce.
● Skupinový vedoucí je seznámen s údaji o dětech.
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●

Organizuje program a činnost skupiny v souladu s táborovým řádem, režimem dne, s pokyny
hlavního vedoucího, zdravotníka a na základě domluvy s dalšími pracovníky.
Spolu se zdravotníkem se stará o osobní hygienu dětí a pořádek v obytném prostoru dětí.

Rádce
● Kterýkoliv výchovný pracovník, který se podílí na práci s dětmi.
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Hygienická opatření
Každý udržuje stan, tábořiště a okolí tábora v čistotě.
Všichni dodržujeme denní řád včetně nočního klidu (21-6 hod).
Je dovoleno používat pouze určené WC, zejména respektovat vyhrazení WC pro kuchaře a
nemocné.
Po použití WC je nutné se řádně umýt (mýdlo, tekoucí voda).
Osobní hygiena každý provádí pravidelně na místě k tomu určeném.
Veškeré odpadky třídíme a ukládáme na určených místech.
Koupání je dovoleno pouze na určeném místě za dozoru odpovědné osoby.

Potraviny
Potraviny se ukládají v kuchyni a ve skladu.
Zbytky potravin se ukládají na určeném místě.
Je zakázáno ve stanech skladovat potraviny, které se mohou zkazit, nebo jsou v otevřeném balení.
Není dovoleno nahrazovat táborovou stravu pamlsky.
Je nutné dodržovat pitný režim.
Na pití se používá pitná voda z vodovodu tábora a nápoje, které jsou pravidelně doplňovány a
skladovány na určeném místě u kuchyně (várnice u kuchyně).
Je zakázáno pití vody z potoka.

Pravidla chování
1. Bez vědomí a svolení rádce nesmí nikdo opustit areál tábora.
2. Je zakázáno rozdělávání ohně v areálu tábora mimo určená ohniště, o rozdělaný oheň se stará
pouze určená osoba, a to takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob nebo
majetku.
3. Provádět zvláště nebezpečnou činnost např. sekání dříví, lze pouze za dodržení všech
bezpečnostních opatření tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob a za dohledu rádce.
4. Při své činnosti jsou všechny osoby povinny dodržovat pokyny odpovědné osoby.
5. Každý úraz či jiné zdravotní potíže je nutno okamžitě ohlásit odpovědné osobě či přímo
zdravotníkovi tábora. Účastníci nepodceňují ani obyčejná škrábnutí či zranění, kde se
neobjevuje krev (úder do hlavy či břicha, podvrtnuté klouby…).
6. V areálu tábora se smějí pohybovat pouze účastníci tábora, veškeré návštěvy je nutno okamžitě
ohlásit HV.
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7. Při vstupu do stanu musí být plně respektováno soukromí jeho obyvatel.
8. Bez vyzvání účastníci nevstupují do míst ubytování dalších účastníků tábora a do objektů
sloužících k provozu objektu zejména kuchyně, skladů a prostor vyhrazených rádcům a
ostatním pracovníkům tábora.
9. Veškeré chování a činnost všech osob na táboře musí odpovídat zásadám slušného chování.
Vzájemná spolupráce a dohoda je vítaná. Snažíme se vyhýbat se sporům a hádkám. Šikanování
a pomlouvání není tolerováno.
10. Pořádek a čistotu dbají účastníci tábora nejen v místě svého ubytování, ale i v jeho okolí a v
celém areálu tábora. Nejsou lhostejní ani k nepořádku, který způsobil někdo cizí, upozorní jej
slušným způsobem na tuto skutečnost, případně informují rádce. Odpadky patří do
odpadkových košů.
11. Denní program je závazný pro každého táborníka, nikdo jej svým chováním nesmí narušovat či
mařit.
12. Není dovoleno se bez souhlasu rádce samovolně vzdálit z místa programu skupiny.
13. Vždy (i v noci) používají ubytovaní k vykonání potřeby záchody, k mytí pouze vyhrazená místa.
14. Závažným porušením Táborového řádu je úmyslně způsobit škodu na zařízení tábořiště,
včetně poškozování stěn kresbami a nápisy. Případnou způsobenou škodu viník nahradí v
plném rozsahu. 15. Vypůjčené sportovní věci, hry, knihy, nářadí a další věci z inventáře tábora
používají děti příslušným způsobem a řádně je ošetřují, aby je mohli bez poškození vrátit.
16. Návštěvy ze stran rodičů nedoporučujeme z důvodů narušování kontinuity táborového dění.
17. K jídlu chodíme včas, každý čistý a umytý. V jídelně dbá slušného vystupování a správného
stolování.
18. V době večerky a v době před budíčkem nikdo neruší ostatní ze spánku.
19. Každý účastník tábora je povinen oblékat se vhodně podle počasí a denního programu.
20. Nalezne-li uhynulé zvíře (i jeho zbytky) nebo nápadně krotké divoké zvíře, nedotýká se ho a
ohlásí to ihned vedoucímu. Nehladí cizí domácí zvířata.
21. Je zakázáno držení a užívání alkoholu, cigaret a jiných omamných látek.
22. Není dovoleno používat elektronické přístroje (mobilní telefon, mp3 přehrávač, ...). Jejich
používání může být tolerováno pouze v osobním volnu. Za jeho případnou ztrátu odpovídá jeho
majitel.
23. Bude-li kdokoli potřebovat pomoc nebo radu, může se s důvěrou obrátit na kteréhokoli rádce.
24. Porušení zásadních bodů Táborového řádu (Pravidla chování: 1, 11, 12, 14,21) může být
důvodem k vyloučení účastníka tábora z pobytu na něm a okamžité informování zákonných
zástupců dítěte a jejich vyzvání k převzetí dítěte bez náhrady za zkrácený pobyt.
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Požární poplachová směrnice

S touto směrnicí jsou povinny se seznámit a podle ní se chovat všechny osoby, které vstupují do areálu
tábora
Postup při vzniku požáru:
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1. Osoba, která zpozoruje požár, je povinna vyhlásit požární poplach. Požární poplach se vyhlašuje
pro nejbližší okolí voláním „HOŘÍ“. Ihned se pokusí, pokud je to možné, požár uhasit za využití
dostupných a odpovídajících prostředků – hasicí přístroje, nádoby s vodou.
2. Forma a způsob vyhlášení poplachu nesmí způsobit vznik chaosu a paniky.
3. Základní povinností všech přítomných je provést nutná opatření pro rychlou záchranu ohrožených
osob.
4. Pro svou bezpečnou evakuaci se chraňte mokrými dekami přes tělo a mokrými kapesníky přes
ústa.
5. Pokud je záchrana osob zajištěna, ostatní přítomní provádí, za využití dostupných prostředků
(hasicí přístroje, nádoby s vodou atd.) účinný hasební zásah nebo alespoň omezují rychlé šíření
požáru.
6. Pokud není možné provést vlastními silami bezpečnou evakuaci osob nebo nelze zjištěný požár
ihned uhasit, je nutné zavolat neprodleně ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru.
7. Ohlašovně požáru je nutno srozumitelně nahlásit:
● adresu (místo) požáru
● co hoří (materiál) a rozsah požáru
● telefon a jméno osoby hlásící požár
8. Po příjezdu hasičů, jsou všichni přítomní povinni řídit se pokyny velitele hasebního zásahu.
9. V případě parkování vozidel ve směru a místě, na které je nutno přistavit hasební nebo evakuační
techniku, je nutno tyto vozidla ihned převést jinam. Pokud zde tyto vozy zůstanou a budou
ohrožovat evakuaci obyvatel nebo bránit účinnému hasebnímu zásahu, nebude brán ohled na
jejich případné poškození při uvolňování nástupní plochy pro požární vozidla.
10. Požár je nutno zvládnout bez vzniku chaosu a paniky. Jednejte klidně a s rozvahou.
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