
 

Táborový řád 24. oddílu skautek Sever 
 

 Pokud mi rádkyně či vůdkyně něco řekne, hned ji uposlechnu. 

 Ke všem účastnicím tábora se budu chovat ohleduplně a ochotně a budu respektovat jejich názory. 

 Budu se chovat tak, abych dodržovala skautské zákony. 

 Budu dodržovat rozvrh dne a aktivně se zapojovat do programu či služby. 

 Kroj nosím na ranní prohlídku, ranní nástup a k táborovému ohni. Ke kroji nosím odpovídající oblečení 

a boty. O kroj se hezky starám. 

 Pokud chci nebo musím opustit tábor během programu, musí o tom vědět má rádkyně, během volna 

vůdkyně. 

 Oheň rozdělávám pouze na místě k tomu určeném a pouze s vědomím rádkyně či vůdkyně. 

 Od večerky do budíčku zachovávám noční klid. Během poledního klidu nedělám fyzicky náročné 

činnosti. 

 Ve stanu nejím jídlo připravené v táborové kuchyni, pouze drobné sladkosti a slanosti. 

 Za jakékoli drahé věci, jejich ztrátu nebo poškození neodpovídá vedení tábora. 

 Pokud mám s sebou nevhodné či zakázané věci, počítám s tím, že mi mohou být až do konce tábora 

zabaveny. 

 Zachovávám soukromí ostatních, pokud chci vstoupit do cizího stanu, tak se nejdříve zeptám jeho 

obyvatelek. To samé platí o vůdcáku (za obyvatele se považují členové táborové rady). Porušení 

tohoto bodu se připouští pouze v nejnaléhavějších případech (zdravotní problémy apod.) 

 Pokud během dne vidím přicházet do tábora cizí osobu, ihned ji doprovodím k vůdkyni tábora. 

 Do kuchyně můžu chodit pouze po dobu služby mé družiny, snažím se dodržovat hygienu (čisté ruce 

a oblečení). Do zásobáku mám přístup pouze v případě, že mám potravinářský průkaz. 

 Pokud mám hlídku, hlídám sama, svědomitě a v tichosti obcházím tábor. Hlídku přebírám podpisem do 

hlídkové knihy, do pořadí nezasahuji. Po dobu mé hlídky jsem zodpovědná za zachování nočního klidu 

a za majetek v táboře. S sebou nosím píšťalku a baterku. V případě nebezpečí pískám. 

 Půjčené věci vracím v původním stavu nebo se postarám o jejich případnou opravu. 

 Pokud poruším táborový řád, počítám s tím, že budu potrestána. Pokud jej poruším opakovaně, mohu 

být vyloučena z tábora a dopravena na adresu udanou rodiči v prohlášení o bezinfekčnosti. 

 


