Junák – český skaut, z.s., středisko Slatiňany
6. oddíl Pentagramus
Letní tábor – Šiškovice, 20. 7. – 27. 7. 2019

DENNÍ SLUŽBA
ORGANIZACE
1)
2)
3)

Služba se skládá ze 4 účastníků tábora vybraných na večerním nástupu, případné změny
v počtu členů služby budou ohlášeny na začátku tábora, operativní změny jsou možné
z rozhodnutí vedení tábora a budou včas ohlášeny na nástupu;
dva členové služby mají poslední hlídku (od 04:30 do 06:30), kdy budí zbytek služby;
přebírající služba kontroluje, zda je po předchozí službě vše v pořádku a připraveno,
nedostatky hlásí vedení tábora.

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI SLUŽBY
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Služba se musí řídit pokyny kuchaře;
kontroluje WC, doplňuje toaletní papír 3x denně + 2x denně provádí desinfekci WC;
před každým jídlem připravuje teplou vodu na mytí nádobí (pokud je třeba);
zajišťuje trvale dostatečnou zásobu dřeva, třísek a papíru do kamen;
musí pečlivě uklidit po každém jídle kuchyni, polní kuchyni a umýt stoly;
zodpovídá za úklid tábora;
obsluhuje u výdeje jídla (je-li vyžadováno);
vynáší zbytky do odpadové jámy po každém jídle;
pokud služba nemá práci, účastní se programu.

RANNÍ POVINNOSTI
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Služba ráno musí připravit brutar (teplá voda, přichystat dříví z večera);
vymýt várnice, do 1. várnice připravit novou šťávu, do 2. uvařit čaj;
dojít pro pečivo, pokud je potřeba (dle instrukce kuchařů);
kontrola WC, desinfekce + doplnit papír;
uvařit vodu na kávu;
připravit snídani dle pokynu kuchařů;

POLEDNÍ POVINNOSTI
19)
20)

kontrola WC + doplnit papír;
doplnění várnic šťávou, čajem, voda do brutaru, sběr dříví;

VEČERNÍ POVINNOSTI
21)
22)
23)
24)
25)

kontrola WC, desinfekce + doplnit papír + vynést koše;
kontrola úklidu v tábořišti + vysypání malých košů do odpadu u kuchyně;
uklidit důkladně kuchyň v chatě, polní kuchyň, nádobí odnést do chaty;
příprava jídla na noc do polní kuchyně;
vyčistit kamna, donést suché dřevo, připravit třísky na ráno.
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NOČNÍ HLÍDKA
ORGANIZACE
1. HLÍDKA: 00:30 – 02:30
2. HLÍDKA: 02:30 – 04:30
3. HLÍDKA: 04:30 – 06:30
– 3. hlídku drží vždy dva členové táborové služby, v 06:30 budí své zbylé kolegy

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI NOČNÍ HLÍDKY
1)
2)
3)
4)
5)

Noční hlídka se drží vždy ve dvou (kvůli bezpečnosti);
dvojice má k dispozici píšťalku, baterku a hodinky;
důrazně doporučujeme teplý oděv (event. deku) a pláštěnku v případě deště;
jednou za půlhodiny hlídka provede kontrolu celého tábora – WC, chaty, hladina potoka,
okolí stanů;
v případě nečekaných událostí (zvýšená hladina potoka, cizí člověk v tábořišti) musí
hlídka neprodleně probudit organizátory, v případě akutních událostí (požár, povodeň,
polom) píská na píšťalku, budí organizátory a dále se řídí jejich pokyny.

PŘEDÁVÁNÍ HLÍDKY
6)
7)
8)
9)

Každý člen hlídky má označený stan časem své směny;
při převzetí směny si od předchozí hlídky (1. hlídka od organizátorů) převezmou
píšťalku, baterku a hodinky (v případě, že nevlastní své);
převzetí hlídky se eviduje vlastnoručním podpisem s časem převzetí v deníku hlídky;
na konci své služby budí následující hlídku (nebo ranní službu).

DENÍK NOČNÍ HLÍDKY
10)
11)
12)
13)

Pro evidenci událostí je třeba pečlivě vést deník noční hlídky;
při převzetí či předání hlídky se oba členové hlídky vlastnoručně podepíšou do deníku;
každou půlhodinovou pochůzku nebo event. důležitou událost v průběhu noci je nutné
zapsat a to i v případě, že je vše v pořádku.
Noční hlídka eviduje a zapisuje do deníku jmenovitě všechny účastníky, kteří spí jinde
než ve svém stanu (např. v teepee nebo bivakují) a v případě deště je budí a odvádí do
stanů.

