Táborový řád Castor Campu

1.
2.
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ŘÁD. Řídím se táborovým řádem. Pokud některý bod táborového řádu poruším, budu z tábora vyloučen.
ŘÁD. Po dobu účasti na Castor Campu dodržuji pravidlo číslo jedna.
VEDOUCÍ. Svědomitě a bez odkladu dodržuji pokyny a rady nejen táborových vedoucích, ale i praktikantů,
zdravotníka a ostatních dospělých účastníků Castor Campu.

4.

SPOLUTÁBORNÍCI. K ostatním táborníkům se chovám přátelsky, snažím se jim pomáhat, nijak je
neohrožuji. Chovám se tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně.

5.

SLUŠNOST. Ke všem členům Castor Campu, stejně tak i k ostatnímu personálu na táboře se chovám slušně,
tak abych nedělal ostudu svému oddílu, vedoucímu a rodičům. Nevyvolávám spory ani hádky. Nebudu mluvit
vulgárně.
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REŽIM. Řídím se táborovým režimem a dodržuji program dne.
HYGIENA. Budu dbát na dodržování osobní hygieny.
HRANICE. Nepřekročím hranice táborového areálu bez vědomí a svolení vedoucích.
ÚRAZY. Všechny úrazy, i malý škrábanec či odřeninu, ihned nahlásím zdravotníkovi nebo vedoucímu.
KOUPÁNÍ. Bez dozoru vedoucích si v řece, rybníku, jezeře či bazénu nesmočím ani malíček u nohy.
VEČERKA. Po večerce nebudu navštěvovat cizí pokoje, neboť s večerkou ulehám do své postele a zůstávám
v ní až do budíčku. Opustit ji mohu jen v případě nouze a potřeby zajít na toaletu.

12.

DŮVĚRA. Vedoucí a praktikanti Castor Campu jsou tu pro tebe, jsou to tví starší kamarádi. S důvěrou se na
ně můžeš obrátit s jakýmkoliv problémem, špatným pocitem či v případě stesku po domově. Jsou tu od toho,
aby ti pomohli, proto buď i ty k nim nápomocný, budou-li potřebovat tvou pomocnou ruku.

13.

POŘÁDEK. Prostory Castor Campu i přilehlé okolí budu udržovat v čistotě, nebudu se podílet na odhazování
odpadků v přírodě ani v tábořišti. Stejně tak budu udržovat pořádek ve svém pokoji.
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NEKONZUMOVAT. Budu dodržovat přísný zákaz konzumace hub, pití vody z neznámých zdrojů a studní.
NEZNEUŽÍVAT. Po dobu tábora nebudu kouřit, pít alkohol ani požívat jiné návykové či omamné látky.
ODHODLÁNÍ. Svými výkony přispěji k tomu, aby byl můj oddíl co nejlepší, hry beru sportovně, nepodvádím
a při prohře se nerozčiluji.

17.

TECHNIKA: Mobilní telefon, MP3 i MP4 přehrávač, tablet či jinou techniku nechám doma. S rodiči mohu
komunikovat pomocí dopisů, v akutních případech mohou zavolat vedoucímu. Všechny cennosti si sám
hlídám, vedoucí Castor Campu nenesou žádnou zodpovědnost v případě jejich ztráty. Případně si mohu
cennosti uschovat u vedoucích.

18.

TELEFON. Mobilní telefon s sebou na tábor neberu. Jsem si vědom toho, že při porušení tohoto pravidla
budu z tábora vyloučen.

19.

OCHRANA. Před výletem do přírody použiji repelent, za slunných dnů se pravidelně mažu opalovacím
krémem. Pokud na sobě či kamarádovi najdu klíště, oznámím to zdravotníkovi, který klíště vytáhne.
Nevyndávám klíště sám.

20.
21.

USUŠIT. Mokré a zablácené prádlo neschovávám do kufru, nechám ho usušit na určeném místě.
OHEŇ. Nesmím rozdělávat oheň a nebudu používat zápalky ani zapalovač.
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