
 

 

 

 

Řád táborů a akcí Volnočasového centra Tygřík 
 
 

 
Řád táborů a akcí s Volnočasovým centrem Tygřík stanovuje pravidla pro chování a jednání 

všech účastníků (dale jen “účastníci”) 

 
Základní povinnosti účastníků 

 
 Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se instrukcemi hlavního vedoucího, zdravotníka, v 

případě nezletilých účastníků i instrukcemi jiné pověřené dospělé osoby 
 Všichni účastníci jsou povinni řídit se táborovým řádem, zásadami slušného chování, 

dodoržovat základní hodnoty slušného chování a osobní hygieny (s přihlédnutím na 
aktuální situaci i povinnost časté desinfekce rukou aj.) 

 Účastník akce je povinen udržovat pořádek ve svých osobních věcech a podílet se na 
pořádku v rámci celého chodu tábora či v průběhu akce 

 Účastníci si navzájem nezasahují do osobního prostoru a dodržují zásady soukromí 
 Všichni účastníci jsou povinni neprodleně nahlásit změnu svého zdravotního stavu či úraz 

ihned a bez otálení 
 Žádný z účastníků tábora či akce neopouští vedoucím či jinou pověřenou dospělou osobou 

vymezený prostor 
 Je zakázáno užívat jakékoliv návykové látky 
 Všichni účastníci akce jsou povini dbát základních hygienických zásad – pravidelně každý den měnit 

spodní prádlo, použité prádlo ukládat tak, aby nezhodnotilo prádlo čisté.  

 
 

Denní režim 

 
 všichni táborníci jsou povinni dodržovat denní režim i denní program a zúčastnit se celého 

programu 
 všichni účatníci jsou povini dodržovat předepsaný denní režim a chodit včas na nástupy a služby 
 je zakázáno porušovat noční klid 
 všichni účastníci jsou povinni chovat se k sobě navzájem slušně, nepoužívat vulgarity a jinak 

dehonestovat jiné účastníky tábora či koholiv jiného 
 Všichni účastníci jsou povini vypůjčené věci vracet na určené místo 

 
Stravování a hygiena 

 
 účastníci jsou povinni se vždy dostavit v určený čas na místo vydávání stravy, pokud 

vedoucí či jiná pověřená dospělá osoba neurčí jinak 
 

 Každý z účastníků je povinen usušit si vlhké oblečení a obuv 
 

 Před jídlem je kazdý z účastníků povinen si řádně úmýt ruce a počínat si tak, aby dodržoval 
základní hygienické návyky 

 
 Je zakázáno skladovat jídlo z domova, vyjma balených suchých potravin – o těchto potravinách 

každý z účastníků předem informuje hlavního vedoucího či jinou pověřenou dospělou osobu. 
 

 Je zakázáno vstupovat do kuchyně či prostor, kde se připravuje strava 



Bezpečnost 

 
 Účastníci mohou požívat nářadí či nástroje pouze s výslovným souhlasem vedoucího či jiné 

pověřené dospělé osoby. Počínají si vždy tak, aby neohrozili sebe či jinou osobu 
 Úraz či náhlou změnu zdravotního stavu hlásí účastník tábora inhned a bez otálení 
 Žádný z účastníků neopouští bez souhlasu hlavního vedoucího či vedoucího akce vymezený 

prostor tábora či prostor akce 
 Každý účastník je povinen předcházet úrazům či situacím, které by mohli vest ke zranění 

účastníka či jiné osoby 
 Každý z účastníků má povinnost se dvakrát denně zkontrolovat, zda-li nebyl napaden klíštětem. 
 Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm 

 

Pamatujte, že dodržování těchto zásad vede k bezproblémovému průběhu akcí a táborů. 
 
 
 
 

Volnočasové centrum Tygřík Modřice 


