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6. oddíl Pentagramus
Letní tábor – Šiškovice, 20. 7. – 27. 7. 2019

ŘÁD TÁBORA PENTAGRAMUS 2019
Cílem našeho tábora je vytvořit dobrou partu, dobrý kolektiv správných táborníků.
Táborníci jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná
tímto táborovým, řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může
být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí
tábora – viz část pátou.

ČÁST PRVNÍ – OBECNÉ POJMY A USTANOVENÍ
Členové tábora se dělí na vedení, účastníky tábora a návštěvy.
VEDENÍ TÁBORA je předem stanovená odpovědná skupina lidí, která tábor zajišťuje,
organizuje a řídí. Jsou jimi jmenovitě:
●
●
●
●
●
●

Hlavní vedoucí tábora:
Zástupce hlavního vedoucího:
Hlavní zdravotník:
Zástupce zdravotníka:
Vedoucí kuchyně:
Programoví vedoucí (abecedně):

● Hospodář:
● Zásobování:

Michal Kočař
Radek Strnad
Michal Kočař
Anna Greifová
Karin Sýkorová
Anna Greifová
Michal Kočař
Zuzana Lukšová
Hana Řemenářová
Radek Strnad
Kateřina Škrabalová
Vladimíra Loydová
Jan Knoulich

ÚČASTNÍK TÁBORA je každý účastník tábora (včetně účastníků plnoletých), který
není součástí vedení.
NÁVŠTĚVA se po dobu pobytu na táboře považuje za účastníka tábora a platí pro ni
stejná pravidla jako pro účastníky.

ČÁST DRUHÁ – POHYB A CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TÁBORA
Čl. 1 – Pohyb účastníků tábora v tábořišti
1. Účastník tábora se smí pohybovat ve všech společných prostorách tábořiště;
2. návštěva cizího stanu je povolena pouze s vědomím a souhlasem všech ubytovaných
v tomto stanu;
3. účastníkům se zakazuje vstup do táborové kuchyně a skladů potravin, pokud nejsou do
kuchyně povolání vedoucím kuchyně nebo vedením tábora;
4. při přípravě stravy v kuchyni smí pracovat pouze určená služba;
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5. osoby opačného pohlaví mohou ve stanu přespávat společně, jen pokud jsou oba jedinci
plnoletí; osoby neplnoleté mohou přespávat společně, jen pokud se jedná o sourozence
nebo o manželský pár.
Čl. 2 – Pohyb účastníků tábora mimo tábořiště
1. Účastníkům tábora je zakázáno vzdálit se z prostoru tábora (i do jeho bezprostředního
okolí) bez vědomí a souhlasu táborového vedoucího;
2. po dobu konání táborového programu mimo vlastní tábořiště se táborník musí
pohybovat jedině v prostoru vyhrazeném pro danou činnost. Svévolné opuštění takto
vyhrazeného prostoru je zakázáno.
3. Je přísně zakázáno vstupovat do bazénu bez vědomí, souhlasu a přítomnosti táborového
vedoucího, případně jiné pověřené osoby. Koupání je velmi nebezpečná činnost, při
které vzniká nejvíce úrazů (včetně smrtelných). Proto neuposlechnutí pokynů
vedoucího bude považováno za zvlášť závažné porušení táborového řádu, za které může
být táborník i okamžitě vyloučen z tábora.
Čl. 3 – Chování účastníků tábora
1. Účastník tábora se po celou dobu konání tábora musí řídit pokyny vedoucích
a respektovat táborový řád, který se zavázal dodržovat;
2. účastník tábora jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních,
k ostatním táborníkům se chová čestně a kamarádsky;
3. je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit;
4. účastník tábora si nebere na tábor cenné předměty a zbytečně velké obnosy peněz, své
osobní věci si vždy řádně ukládá a dobře hlídá, za jejich případnou ztrátu nenese vedení
tábora žádnou zodpovědnost;
5. rozdělávání ohně a manipulace s ním jsou nezletilým táborníkům povoleny pouze
v rámci programu pod přímým dohledem vedoucího; zletilým táborníkům jsou
rozdělávání ohně a manipulace s ním povoleny pouze na výslovný pokyn vedoucího
tábora a v místech k tomu určených. Rozdělávání ohně nebo manipulace s ním
v prostorách stanů nebo jejich bezprostřední blízkosti je zakázána všem táborníkům bez
výjimky.
Čl. 4 – Táborový materiál, nářadí a herní pomůcky
1.
2.
3.
4.

Táborník pečuje o svěřený táborový materiál a užívá jej k danému účelu;
poškození nebo ztrátu vypůjčené věci táborník neprodleně oznámí vedoucímu tábora;
táborníkům se zakazuje jakkoliv svévolně poškozovat cizí majetek a vybavení tábora;
úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí táborník nebo jeho zákonný
zástupce nahradit.
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Čl. 5 – Hygiena prostředí
1. Táborník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí;
2. je povinen udržovat pořádek a čistotu ve stanech, v prostoru tábořiště i jeho okolí;
3. odpadky je třeba odhazovat pouze do nádob k tomu určených i s ohledem na jejich
třídění.

ČÁST TŘETÍ – TÁBOROVÁ ČINNOST
Čl. 6 – Táborová činnost
1. Účastník je povinen dodržovat denní režim a účastnit se bez výjimky denního programu;
2. během táborového programu se táborníci řídí pokyny vedoucích, případně jiných
pověřených osob;
3. přísně se zakazuje svévolné maření táborových činností, které by mělo za následek
vlastní zvýhodnění, nebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných táborníků;
4. při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez
vědomí vedoucího oddělen od příslušné skupiny;
5. v době nočního a poledního klidu se účastníci budou chovat tak, aby nerušili ostatní
během odpočinku.

ČÁST ČTVRTÁ – STRAVOVÁNÍ A PÉČE O ZDRAVÍ
Čl. 7 – Stravování
1. Vynášení potravin a jejich konzumace mimo vyhrazené prostory jsou zakázány;
2. z hygienických důvodů nesmí být žádné potraviny uskladněny ve stanech;
3. k pití se smí používat jen voda k tomu určená nebo připravené nápoje, které jsou
táborníkům kdykoliv přístupné;
4. po jídle všichni táborníci umyjí své nádobí a uklidí je na příslušné místo.
Čl. 8 – Péče o zdraví
1. Je přísně zakázáno požívání alkoholických nápojů, omamných či psychotropních látek;
2. kouření je povoleno pouze zletilým účastníkům a to pouze v prostorách k tomu
určených. Tyto prostory jsou označeny a vybaveny speciálním mobiliářem
k uchovávání cigaretového popela a nedopalků. Kouření mimo vyhrazené prostory je
zakázáno. Používání vodní dýmky je zakázáno všem.
3. Účastníci jsou povinni nahlásit jakýkoliv úraz, libovolné zdravotní potíže včetně přisátí
klíštěte zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka pak jeho zástupci nebo hlavnímu
vedoucímu tábora;
4. v případě závažnějšího onemocnění může být táborníkovi po domluvě hlavního
vedoucího tábora se zdravotníkem a lékařem (v případě nezletilého účastníka i po
domluvě se zákonnými zástupci) ukončen pobyt;
5. táborník dodržuje základní hygienické návyky a pravidla;
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6. tělesnou potřebu lze provádět pouze na vyhrazených suchých toaletách a to včetně
nočních hodin či během hry probíhající v blízkosti tábora. Do toalety je povoleno
vhazovat pouze toaletní papír; jiné hygienické potřeby (tampóny, vložky…) se
nevhazují do latríny, ale do příslušných odpadových pytlů.

ČÁST PÁTÁ – OSTATNÍ PRAVIDLA
Čl. 9 – Návštěvy
1. Návštěvy jsou povoleny jen s vědomím a výslovným souhlasem hlavního vedoucího
tábora, návštěva bere na vědomí, že pokud se dostaví na tábořiště bez souhlasu
vedoucího tábora, může být z tábořiště vykázána;
2. ohlášení návštěvy je nutné alespoň 3 dny předem a to SMS zprávou odeslanou na
telefonní číslo vůdce tábora, Michala Kočaře, +420 602 628 815, na jiné způsoby
ohlášení nebude brán zřetel;
3. návštěvy jsou povinny při příjezdu zaplatit příslušný poplatek v závislosti na délce
pobytu a stravě, poplatek je stanoven na 150,- Kč za kalendářní den;
4. maximální délka pobytu návštěvy na táboře jsou 2 kalendářní dny;
5. po dobu pobytu na táboře se návštěva považuje za účastníka tábora a je povinna
dodržovat všechna pravidla platná pro účastníky;
6. dopravu na tábořiště a zpět po ukončení pobytu si návštěva zajišťuje samostatně a to
včetně dopravy zavazadel;
7. při příjezdu na tábor je návštěva povinna odevzdat řádně vyplněnou přihlášku a
potvrzení o bezinfekčnosti. Bez těchto dokumentů nebude návštěva na táboře povolena.
Čl. 10 – Administrativní ustanovení
1. Účastníci se zavazují uhradit cenu tábora do stanoveného termínu určeného v přihlášce;
2. na táboře všichni účastníci odevzdají potvrzení o bezinfekčnosti a potvrzení lékaře o
zdravotní způsobilosti.
Čl. 11 – Porušení táborového řádu
Hrubé porušení táborového řádu nebo opakované závažné porušování táborového řádu
může vést až k vyloučení táborníka z tábora bez finanční náhrady za zbývající pobyt. Dojde-li
k vyloučení nezletilého táborníka, je jeho zákonný zástupce po dohodě s hlavním vedoucím
povinen táborníka na vlastní náklady a v dohodnutém termínu z tábora odvézt.
Čl. 12 – Předčasné ukončení pobytu
Táborník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě s hlavním vedoucím tábora
(v případě neplnoletého účastníka po domluvě vedoucího se zákonným zástupcem táborníka)
ukončit bez náhrady svůj pobyt na táboře. V případě neplnoletého účastníka si zákonný
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zástupce táborníka odveze z tábora výhradně v termínu předem dohodnutém s hlavním
vedoucím tábora a na vlastní náklady.
Čl. 13 – Storno podmínky
1. Zrušení registrace na letní tábor Pentagramus lze provést pouze písemně nebo pomocí
e-mailové korespondence na adresu hlavního vedoucího tábora. V případě e-mailové
komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora;
2. storno poplatek za zrušení závazné registrace činí 1 000,– Kč;
3. v případě, že bude registrace účastníkem zrušena až po uhrazení ceny tábora, bude
účastníkovi vrácena platba na účet, z nějž byla platba uskutečněna a to bez již
odečteného storno poplatku;
4. v případě, že registrovaný účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče
naleznou a doporučí náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora,
nebudou původně registrovanému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky;
5. při neomluveném nenastoupení účastníka na tábor se z uhrazené částky nevrací nic;
6. v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění
na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit
zaplacenou cenu, ani její poměrnou část;
7. v případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či
přerušení pobytu, se vrací poměrná část zaplacené ceny s ohledem na počet dní
strávených na táboře
Storno poplatek byl vytvořen na základě zkušeností z minulých táborů. Od okamžiku,
kdy je účastníky uhrazena cena za tábor, se musí uhradit poplatky za tábořiště, objednat a
zaplatit dopravu, zajistit pitnou vodu, vývoz latrín, zásobování plynem, nakoupit některé
trvanlivé potraviny atd. Z tohoto důvodu není možné vracet celé částky za zrušený pobyt.
Čl. 14 – Účinnost
Tento táborový řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

