
Junák – český skaut, středisko Ad fontes, z.s. 
 

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A 
SEZNÁMENÍ S TÁBOROVÝM ŘÁDEM 

Táborový řád 
 

1. V táboře i mimo něj dbám pokynů vedoucích a rádců. 
 

2. Tábor neopouštím bez vědomí vedoucích. 
 

3. Bez dovolení vedoucích nesmím do blízkosti vodního toku nebo jiné vodní plochy. 
 

4. Úraz nebo zdravotní potíže ihned hlásím zdravotníkovi nebo vedoucím. 
 

5. Ve stanu neskladuji žádné potraviny.  
 

6. Do cizího stanu nevstupuji bez předchozího souhlasu jeho majitelů. 
 

7. Dodržuji zásady osobní hygieny (myji si ruce po použití latríny a před jídlem, ráno 
a večer si čistím zuby, nosím čisté spodní prádlo, dbám o čistý zevnějšek).  

 

8. Ke všem členům tábora se chovám přátelsky, nemluvím vulgárně, nepodněcuji ostatní 
k nekalostem, chovám se podle skautského zákona.  

 

9. Dodržuji čas určený k odpočinku (polední klid, večerka). 
 

10. Snažím se být na každém programu včas. 
 

11. Táborové oddílové vybavení smím používat se souhlasem vedoucích nebo rádců. 
 

12. Půjčené věci vracím vždy na své místo. 
 

13. K táborovému a oddílovému vybavení se chovám ohleduplně a šetrně, a používám jej 
k tomu, k čemu je určené.  

 

14. Oheň mohu rozdělávat jen na určených místech s vědomím vedoucího.  
 

15. Do kuchyně smím vstoupit pouze pokud mám službu nebo mám svolení vedoucího. 
 

16. Odpadky vyhazuji na určené místo, dbám o pořádek na tábořišti, okolo svého stanu 
i v něm. 

 

17. Neplýtvám vodou ani jídlem.  
 
 

18. Účastním se všech táborových aktivit dle svých možností.  
 

19. Dodržováním táborového řádu přispěji k vytvoření bezpečného a přátelského prostředí 
na táboře. 

 

20. Táborový řád platí pro všechny účastníky tábora. 
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Poučení o bezpečnosti 

 Je zakázáno vstupovat na obdělávané pozemky a do uzavřených prostorů podniků 
i soukromých uživatelů bez souhlasu vlastníků, na železniční tratě, silnice pro motorová 
vozidla, na různá technická zařízení (sloupy, stožáry el. vedení apod.). 

 Respektuji příkazy a zákazy dopravních značek, majitelů objektů, pozemků a veřejné 
správy, sdělované ústně, vyhláškami a nápisy. 

 V blízkosti nebezpečných míst zvýším opatrnost (skály, srázy, opuštěné lomy, štoly, 
výkopy, suťovitě, bažiny, ruiny apod.). 

 Je zakázáno házet jakékoliv předměty z výšky (ze skal, mostů, věží, do propasti apod.). 
 Při šplhání po stromech (jen na pokyn vedoucího) dávám pozor na suché větve a pád. 
 Při práci v kuchyni dbám pokynů odpovědného vedoucího a určeného vedoucího směny 

za provoz v kuchyni. 
 V lese nesbírám žádné lesní plody ani houby (alergie, otrava). 
 Dáváme pozor na nebezpečné živočichy (bodnutí hmyzem, klíšťata, uštknutí, plachá 

zvířata – vzteklina). 
 Nebudu se dotýkat uhynulých zvířat. 
 Vodu beru jen ze spolehlivých zdrojů, nepoužívám potraviny zkažené (vyduté konzervy, 

prošlá záruční doba apod.), při zacházení s potravinami dodržuji základní hygienická 
pravidla. 

 Při práci s nářadím a nástroji pracuji jen na určeném místě a dodržuji pokyny vedoucího, 
používám pouze bezvadné nástroje a nářadí a pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. 

 Při bouřkách vyhledávám včas bezpečný úkryt (stavení, vagón, auto apod.), neschovávám 
se pod stromy, zejména ne pod stromy osaměle stojící, vzrostlé a duby). 

 Jsem opatrný při setkání s neznámými lidmi. 
 Nebudu se dotýkat nalezené střelné munice. 

 

Před nástupem na tábor jsem poučil (a) svého syna (dceru) o zachování opatrnosti a 
dodržování bezpečnostních opatření na skautském táboře a seznámil (a) jsem ho (ji) 
s táborovým řádem. 

 
Beru na vědomí, že tábor je výběrový a souhlasím s pravidly táborového řádu. Jejich 
nedodržení může vést k vyloučení bez nároku na vrácení táborového poplatku. 
 
 
 
V…………………… dne ……………………. 
 
 
………………………………………………... 
(podpis rodiče nebo zákonného zástupce dítěte) 
 


