TÁBOROVÝ DOMOVNÍ ŘÁD – prosinec 2017
Vánoční Alžbětin tábor V4
Táborový domovní řád Alžbětiných táborů Zánka a Fonyódliget určuje pravidla týkající
se účastníků táborů, jejich doprovodu a v táborech pracujícího personálu. Domovní řád
tábora nemůže odporovat platným právním předpisům. Pokud nastane problém, který
není popsán v domovním řádu, směrodatné jsou platné právní předpisy.
Pravidla týkající se účastníků tábora
Povinnosti a odpovědnost Účastníka tábora:
• Účastník tábora je povinen dodržet pravidla popsaná v tomto Domovním řádu.
• Účastník tábora je povinen zařízení, vybavení a prostředky tábora používat v
souladu s předpisy, uchovat je v jejich původním stavu, dávat si pozor na vlastní
cennosti, které sebou do tábora přinese.
• Účastník tábora je povinen dbát na vlastní zdraví i zdraví svých společníků,
dodržovat pravidla dopravní, požární a ochrany zdraví.
• Účastník tábora je povinen neprodleně hlásit svému vedoucímu, dozorujícímu
doprovodu nebo jinému zaměstnanci tábora, pokud zpozoruje nehodu, nebo
takovou činnost, která by mohla ohrožovat jeho, jiné účastníky tábora nebo
zaměstnance tábora.
Účastníkům tábora je zakázáno:
• Účastník tábora nesmí opustit bez dozoru území tábora.
• Předměty a látky, které by mohly ohrožovat tělesné zdraví účastníků tábora, je
přísně zakázáno, včetně předmětů na založení ohně.
• Alkohol a jiné zakázané látky je přísně zakázané přinést na území tábora.
Ochrana cenných předmětů účastníků tábora:
• Nedoporučuje se přinášet do tábora cennější předměty. Nadace za takové cenné
předměty nenese odpovědnost, s výjimkou uložení cenností Účastníka v
Úschovně cenností.
Předpisy pro plnění úkolů Doprovodu
• Doprovázející se zúčastní při přípravě a uskutečnění táboření jako partneři,
spolupracujíc s organizátory tábora v nejvyšší míře v zájmu dětí. Doprovázející
jsou v průběhu táboření odpovědnými vedoucími zúčastněných dětí. Odpovídají
za uchování tělesného a duševního zdraví dětí, dále – ve spolupráci se zaměstnanci
Nadace – aktivně spolupracují při zajištění zážitků z táboření.
• Jsou povinni neustále sledovat, kde se zdržují všechny děti, které patří do jejich
skupin po celou dobu trvání tábora, a pokud jsou k tomu vyzváni, pak jsou
povinni o tomto pohybu dětí informovat Vedoucího tábora.
• Jsou povinni dohlédnout na pořádek, čistotu a disciplínu dětí.

• Jsou povinni během činností zamezit zpozorované neobvyklé situaci, která by
znamenala nebezpečí, nebo žádat opatření od vedení tábora nebo jiné
kompetentní osoby.
• Je zakázáno vlastnoručně opravit porouchané elektrické zařízení, dveře, okna,
zámky.
• Jakoukoliv poruchu je povinné hlásit na recepci. Odstranění poruchy je úkolem
provozních odborníků, doprovázející se nemohou zúčastnit odstraňování poruch
s výjimkou situace bezprostředního ohrožení života a zdraví.
• Při venkovních hrách je důležité děti poučit o jejich možném nebezpečí a zajistit
při nich dozor.
• Při nehodě je povinnost co nejdříve poskytnout první pomoc a okamžitě
vyrozumět zaměstnance tábora.
• Dozor nad tábořícími dětmi je výlučnou odpovědností Doprovodu. Rodiče nebo
zákonní zástupci dětí si tábor mohou prohlédnout při příjezdu nebo při odjezdu,
během tábora je návštěva dětí možná pouze po konzultaci s Doprovodem,
předem dohodnutým způsobem a v čase.
• Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.
• Konzumace alkoholu během celé doby tábora je ZAKÁZÁNA!
Podrobná pravidla táborového života
1. Příjezd
• Ubytování probíhá po registraci a po navléknutí náramků s QR-kódem.
• Převzetí pokojů Doprovázející potvrdí svými podpisy. Pokud při převzetí pokojů
Doprovázející shledá jakoukoliv nesrovnalost, neprodleně ji nahlásí na recepci.
2. Odjezd
• Při odchodu je každá skupina povinná své pokoje uklidit, smetí posbírat a vyhodit,
povlečení svléknout a pokoje odevzdat v čistém stavu.
• Pokoje (respektive klíče) je potřeba odevzdat před odchodem recepční nebo
správci, kteří převzetí pokojů potvrdí svým podpisem a při vyplnění potvrzení
zaznamená případné chyby, poruchy a nedostatky.
• Při odjezdu je možnost vyplnit dotazník o spokojenosti, který se odevzdává
Vedoucímu tábora.
3. Stravování:
• Na táboře je zajištěno celodenní stravování (snídaně, dopolední svačina, oběd,
odpolední svačina, večeře). Hlavní stravování (s výjimkou výletů) se uskutečňuje
výlučně v jídelně Tábora. V jídelně vydané jídlo je zakázáno odnést do pokojů. Je
zakázáno odnášet z jídelny nádobí a příbory.
• Zvláštní požadavky (změna doby výdeje) vedoucí skupiny může odevzdat den
předtím u večeře k tomu určeném místě v jídelně Tábora.
• Doby hlavního stravování – s ohledem na předchozí rozdělení skupin:

o Snídaně: 7.30 – 9.00
o Oběd: 12.00 – 13.30
o Večeře: 18.00 – 19.30
4. Úklid
• Během tábora jsou za pořádek na pokojích a v jejich okolí zodpovědní jejich
obyvatelé.
• Provozní zaměstnanci zajišťují denní úklid v následujících místnostech: chodby,
umývárny, společné místnosti.
5. Denní režim, táborové programy
• Programy se ruší: v případě špatného počasí velkou část programů přesouváme
do krytých prostor, změnu programu si vyhrazujeme.
• V době mezi večerní 22.00 a ranní 7.00 hodinou je nutno zajistit odpočinek pro
všechny účastníky tábora, proto je zakázáno dělat hluk nebo jinou činnost, rušící
klid ostatních.
• Pro nerušený průběh letních táborových programů navštěvovat účastníky tábora
není doporučeno.
6. Doprava
• Vjet na území tábora motorovým vozidlem, tam se přepravovat nebo zdržovat je
dovoleno pouze na základě povolení. Po vjezdu je nutno vyčkávat výlučně na
tomu určeném místě. Na území tábora je povinné dodržovat pravidla silničního
provozu, rychlost motorových vozidel nesmí překročit 5 km/h. Při dopravě na
území tábora je nutno důsledně dodržovat aktuální vstupní a parkovací řád.
Bezpečnostní pokyny
1. Předpisy požární ochrany
• Na celém území tábora je zakázáno použití otevřeného ohně.
• V případě požáru je nutno dodržet předpisy „Požárního poplachového plánu".
Dopravní cesty na celém území tábora je nutno nechat volné. Cesty a brány není
dovoleno zatarasit.
• Elektrická zařízení, která mají jakoukoliv poruchu, je zakázáno používat!
Zjištěnou poruchu je nutno neprodleně hlásit na recepci Tábora.
• Vyřadit ochranu proti proudovému přetížení (jistič, pojistky) je zakázáno!
• V případě požáru jsou povinni všichni Táborníci dodržovat pokyny osoby, řídící
hašení požáru.
• Každý zjištěný případ požáru je nutno neprodleně hlásit telefonicky, třeba i
prostřednictvím vlastního mobilního telefonu.
• Plán požárního poplachu
– O vzniku požáru je nutno okamžitě podat hlášení. Hlasitě volat „Hoří!” vyvolat
velký hluk a okamžitě požár ohlásit zaměstnancům Tábora.

– Úkolem skupinových vedoucích je, aby v souladu s Plánem požárního poplachu
do příjezdu požárních jednotek řídili svoji skupinu.
2. Pravidla při nehodě a ochrany zdraví
• V průběhu celého trvání tábora je zajištěna zdravotnická služba, kterou děti i jejich
Doprovázející v případě potřeby mohou využít. Dítě může ošetřit pouze k tomu
proškolený táborový personál, ten může rozhodnout o potřebných opatřeních.
• Nemocné dítě je podle příslušných právních předpisů nutné až do příchodu
lékaře, nebo do doby přepravy k lékaři umístit odděleně do pokoje pro nemocné.
• Pokud Účastník tábora na sobě shledá známky nebo příznaky infekční nemoci, je
povinen on nebo jeho Doprovod žádat o lékařskou prohlídku, je povinen se této
prohlídce podrobit a pokyny lékaře dodržet.
• Nebezpečí nebo situaci, která by mohla způsobit nehodu je nutno neprodleně
hlásit.
• Do provozních prostor, které patří k táboru, je vstup zakázán.
• Provozovat venkovní hry a používat sportovní hřiště se musí disciplinovaně, se
vzájemným ohledem na tělesné zdraví.
3. Bezpečnostní pravidla ohledně koupání
• V Balatonu je vzhledem k ročnímu období koupání ZAKÁZÁNO.
• Labutě, kachny krmit je zakázáno – labutí štípnutí může být velmi bolestivé!
• Je zakázáno zdržovat se na nábřeží po setmění a v noci!
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