
Táborový řád Westernového městečka Stonetown, z.s. 

Tento text shrnuje základní pravidla platná pro účastníky tábora.  

1. Všichni účastníci tábora jsou povinni dodržovat režim dne a řídit se pokyny osob 

pověřených dozorem. Osoby pověřené dozorem jsou osoby starší 18-ti let (hlavní 

vedoucí, zdravotník, oddíloví vedoucí). V omezené míře mohou být dozorem pověřeny 

i osoby mezi 15-ti a 18-ti lety (praktikanti). 

2. Provoz tábora během dne řídí vedoucí dne. Vedoucí dne vyhlašuje nástupy (na hry, jídlo) 

a další signály (budíček, večerka), kontroluje úklid a hygienické podmínky. Své činnosti 

provádí ve spolupráci s dalšími odpovědnými osobami (hlavní vedoucí, zdravotník, 

kuchař). 

3. Děti jsou ubytovány ve srubech odděleně dle pohlaví a věku. Ve srubech je zejména 

zakázáno: 

• skladovat jídlo a zkazitelné potraviny (teplota může během dne přesáhnout 35 °C), 

• rozdělávat oheň a jakkoli manipulovat s otevřeným ohněm (zákaz se vztahuje i na 

zapalovače, zápalky, svíčky, petrolejky apod.), 

• odhazovat odpadky mimo vyhrazené nádoby, 

• vstupovat do cizích srubů, 

• poškozovat srub a jeho vybavení, 

• nechávat ve srubu bez dozoru cenné věci (především peníze). 

4. Účastníci tábora jsou povinni zejména: 

• udržovat pořádek a čistotu v celém táboře a jeho okolí, 

• dbát o osobní hygienu, 

• seznámit se s táborovým řádem a dodržovat ho, 

• počínat si tak, aby neohrožovali bezpečnost a zdraví své a ostatních účastníků, 

• neprodleně hlásit veškeré úrazy, zdravotní problémy a klíšťata zdravotníkovi nebo 

vedoucímu, 

• před začátkem tábora nahlásit a odevzdat léky a prohlášení o bezinfekčnosti 

zdravotníkovi, 

• dodržovat pravidla her a zásady fair-play. 

5. Účastníkům tábora je zejména zakázáno: 

• opouštět tábor bez vědomí vedoucího dne nebo hlavního vedoucího, 

• pít alkohol, kouřit a užívat návykové látky, 

• vynášet jídlo z jídelny, 

• odhazovat odpadky mimo vyhrazená místa a jinak znečišťovat tábořiště a jeho okolí, 

• rozdělávat oheň bez vědomí vedoucího, 

• jíst nebo jinak zpracovávat (pro účely jídla) lesní plody (včetně hub) a rostliny, 

• při koupání vstupovat do vody bez vědomí a dozoru vedoucího, 

• vozit na tábor obzvláště cenné věci a spotřební elektroniku (mobilní telefony, osobní 

přehrávače). 

6. Pořadatel ručí za věci účastníků pouze do hodnoty 5000,- Kč, a to pouze v případě, že 

budou ukládány v místech k tomu určených. Drobné drahé věci (např. peníze) nebo věci 

větší hodnoty (drahé boty) je možné uložit u vedoucího. 

7. Návštěvy na táboře nejsou z pedagogických, psychologických a hygienických důvodů 

doporučeny. Výjimku tvoří zvláštní případy (nemoc dítěte, řešení vážných problémů 



apod.). O výjimce rozhoduje hlavní vedoucí nebo zdravotník. Každá návštěva musí 

podepsat prohlášení o bezinfekčnosti (formulář je k dispozici na táboře). 

8. Výjimky z těchto pravidel může povolit pouze hlavní vedoucí nebo zdravotník, a to 

pouze v případě, že nebudou porušeny právní normy České republiky nebo ohrožena 

bezpečnost, zdraví a mravní výchova dětí nebo jiných účastníků tábora. 

9. Za vážné porušení tohoto řádu případně za činnost, která je v rozporu se zákony České 

republiky (např. trestná činnost) a dobrými mravy může být účastník vyloučen z tábora. 

Finanční náhrada za nevyužité dny se v tomto případě neposkytuje. 

Denní režim Westernového městečka Stonetown, z.s. 

08:00 -  budíček 

08:00 - 08:15 rozcvička 

08:15 - 08:45 osobní hygiena 

08:45 - 09:30 snídaně 

09:30 - 10:30 první dopolední zaměstnání 

10:30 - 10:45 přesnídávka 

10:45 - 12:00 druhé dopolední zaměstnání 

12:00 - 12:15 osobní hygiena 

12:15 - 13:00 oběd 

13:00 - 14:00 polední klid 

14:00 - 16:00 první odpolední zaměstnání 

16:00 - 16:15 svačina 

16:15 - 18:15 druhé odpolední zaměstnání 

18:15 - 19:15 osobní volno 

19:15 - 19:30 osobní hygiena 

19:30 - 20:15 večeře 

20:15 - 20:45 nástup 

20:45 - 21:30 odměňovací hry nebo osobní volno 

21:30 - 22:00 příprava na večerku; osobní hygiena 

22:00   večerka 


