
 Táborové pravidlá Teenage Camp 2020 

Táborové pravidlá slúžia na to, aby sme sa všetci cítili dobre a aby každý vedel čo, sa môže a čo nie.  
 

1. Správame sa  k ostatným tak, ako by sme  chceli,  aby sa druhí správali k nám. 

2. Rešpektujeme a  poslúchame svojich vedúcich.  

3. Nikdy nepoužívame vulgárne slová a nadávky.  

4. Ak sa medzi  nami (teenagermi) vyskytne nejaký problém (spor, hádka) a nedarí sa ho 

vyriešiť k spokojnosti všetkých, poprosíme o pomoc svojho vedúceho.  

5. Bez súhlasu svojho vedúceho nikdy neopúšťame tábor a miesto, kde sa oddiel práve 

nachádza. 

6. Na svojej izbe  udržiavame poriadok. 

7. Neplytváme jedlom -jedla si naberáme  alebo pýtame  len toľko, koľko zjeme. 

8. Dbáme  na svoju hygienu - nezabúdame si umývať zuby a ani ruky (hlavne po použití WC). 

9. Dbáme na svoju bezpečnosť a bezpečnosť druhých – nevykonávame nebezpečné činnosti 

(ako je napríklad manipulácia s elektrickými zariadeniami, zápalkami, dvíhanie a hádzanie 

ťažkých predmetov, manipulácia s ostrými predmetmi).  

10.  Dbáme na dodržiavanie pitného režimu a na ochranu pred slnkom  (používame šiltovku 

a opaľovací krém prípadne repelent). 

11. V prípade úrazu, bolesti, kliešťa okamžite vyhľadáme zdravotníka alebo vedúceho. 

12.  Pracovné a športové náradie alebo výtvarné potreby používame len pod vedením svojich 

vedúcich alebo s ich súhlasom. Všetky pomôcky ihneď po ukončení činnosti vrátime 

vedúcemu. 

13.  Bez dozoru  sa nezdržiavame v blízkosti potoka, cesty. Nelezieme na stromy. 

14.  Počas popoludňajšieho oddychu povinne odpočívame na svojich lôžkach aspoň 30 minút, 

potom sa môžeme zúčastňovať odpočinkových aktivít pod dohľadom vedúcich.  

15.  Na všetky táborové nástupy chodíme načas. 

16.  Počas oddielového, spoločného táborového programu a po večierke nepoužívame  mobily 

ani iné elektronické zariadenia. V prípade porušovania tohto pravidla môže vedúci mobil 

na určitú dobu odobrať. 

17.  Po večierke a pred budíčkom sa všetci v tichosti zdržiavame len vo svojich izbách  

a nevyrušujeme ostatných. 

18. Chlapci nikdy nenavštevujú dievčatá na ich izbách, ani dievčatá nenavštevujú chlapcov na 

ich izbách. Ostatné návštevy na izbách sú povolené len po vzájomnom súhlase všetkých 

obyvateľov izby. 

Som si vedomý toho, že porušenie týchto pravidiel sa trestá napr. upratovaním spoločných priestorov,  

zbieraním odpadkov a inými prácami alebo vylúčením z niektorých táborových činností. Opakované, 

závažné porušenie pravidiel môže byť potrestané vylúčením z tábora.  


