Táborový řád - 24. oddíl skautů Orionis
1. Každý účastník tábora je povinen ihned a bez odmluv uposlechnout příkazů vůdce, jeho
zástupců nebo rádců.
2.

Pro všechny platí povinnost dodržovat denní rozvrh, řádně konat služby, zvláště pak
hlídkovou službu a plně se zapojovat do denního programu.

3.

K ranní prohlídce, rannímu nástupu a táborovému ohni se nastupuje zásadně v
kompletním kroji. Nošení kroje v ostatních případech se řídí nařízeními vyhlášenými
v denním rozkazu.

4.

Opustit prostor tábořiště během programu nebo služby je možno pouze s vědomím a na
pokyn rádkyně, v době volna pak pouze se svolením vůdce nebo jejích zástupců.

5.

Oheň je možno rozdělat pouze na místě k tomu určeném v rámci programu
nebo na příkaz vůdce, jeho zástupců nebo rádců. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem
zbytečně znečišťovat nebo poškozovat okolní přírodu.

6.

V době od večerky do budíčku musí být zachováván noční klid. Nejpozději 10 min. po
večerce musí být ve stanech zhasnuto světlo a ticho. Během signálu večerky
zachovávají skauti ve stanech klid.

7.

Ve stanech se nejí a nepřechovává jídlo kromě drobných nezkazitelných pochutin. Dále
je zakázáno přechovávat ve stanech věci příliš drahé, nebezpečné a dále věci uvedené
v seznamu vybavení jako nevhodné.

8.

Do cizího stanuje dovoleno vstoupit jen v přítomnosti některého z jeho obyvatel,
nebo na jejich pokyn a to pouze v době od budíčku do večerky. V noční době smí do
cizího stanu vstupovat v nutném případě pouze hlídka, případně člen vedení tábora.

9.

Pro vstup do vůdcovského stanu platí stejné podmínky jako pro vstup do stanů
ostatních (za obyvatele se považuje vedení v obsazení táborové rady) avšak s
podmínkou, že vstupující se nejprve přesvědčí, zda nepřichází nevhod. Nikdo se ve
vůdcovském stanu ani v jeho blízkém okolí nezdržuje bez příčiny.

10. Do kuchyně má přístup pouze sloužící družina, vůdce, jeho zástupce a zdravotník,
a to pouze v čistém oděvu a s čistýma rukama. Do zásobovacího stanu má přístup pouze
rádce sloužící družiny, vůdce, zástupce pro zásobování a zdravotník. Výjimku z
těchto pravidel určuje vůdce nebo zástupce pro zásobování.
11. Noční hlídka hlídá vstoje mimo stan a v tichosti obchází nepozorovaně tábor. Hlídku
drží v běžných případech samostatně po dobu stanovenou v hlídkové knize. Předání
hlídky se uskuteční v okamžiku podpisu nastupující hlídky do hlídkové knihy v
kuchyni.
12. Hlídka je zodpovědná za zachování nočního klidu a za majetek v táboře. K vybavení
hlídky patří píšťalka a baterka. V případě nebezpečí rušení nočního klidu, ohrožení
majetku nebo účastníků tábora budí svého rádce, případně vůdce, hrozí-li nebezpečí
z prodlení, píská poplach. Každou zvláštní událost zapíše s udáním času do knihy
hlídek.
13. Škody na majetku, které vzniknou přímýma vědomým porušením některého příkazu nebo
nařízení nebo s vědomým úmyslem způsobit škodu budou předepsány k náhradě tomu,
kdo je způsobil.
14. Účastník tábora, který vážným způsobem poruší táborový řád, nebo svým chováním bude
opakovaně porušovat zákony skautů, může být potrestán dle závažnosti přestupku.
V krajním případě při opakování podobných přestupků může být dotyčný z rozhodnutí
táborové rady předčasně odeslán z tábora. V takovém případě bude bezpečně a na
náklady tábora dopravena na adresu udanou rodiči v prohlášení o bezinfekčnosti.
Zbytek táborového poplatku se v takovém případě nevrací.

