
Obecná pravidla při pobytech a na akcích 

Volnočasového centra Čertík 

 

Pro děti: 

1. Respektuj pokyny vedoucích. 

2. Počínej si vždy tak, abys neohrozil sebe, své okolí, 

účastníky tábora a vedoucí.  

3. Pokud máš nějaký problém, neboj se přijít za vedoucími. 

4. Řádně si každý den uklízej své věci. 

5. Dodržuj pořádek v rámci své ubikace (stan, pokoj, chatka) a v jejím blízkém či 

vzdáleném okolí.  

6. Ztrátu věci ihned nahlas svému vedoucímu. Na nahlášení ztráty až po skončení akce 

nebude brán zřetel. 

7. Místo pobytu můžeš opustit pouze s vedoucím. Při hrách, koupání, sportu či výpravách 

se nevzdaluj od skupiny. 

8. Neber si cennosti (šperky, velké částky peněz, elektroniku, mobilní telefony). 

9. Dodržuj osobní hygienu. 

10. Manipulovat se sekyrou, nožem či pilou můžeš pouze při bezprostředním dohledu 

svého vedoucího. 

11. Zacházet s otevřeným ohněm je přísně zakázáno. Rozdělávat oheň můžeš jen se 

souhlasem a přítomností svého vedoucího. 

12. Jakýkoliv zdravotní problém neprodleně nahlas svému vedoucímu, nebo určenému 

zdravotníkovi. Je zakázáno vlastní užití a medikace jakýchkoliv léků, vitamínů a tablet 

na chemické bázi. Pokud najdeš na svém těle klíště, ihned to nahlas zdravotníkovi. 

Klíště si nikdy nevytahuj sám!!! 

13. Všichni se k sobě navzájem chováme slušně, respektujeme jeden druhého, 

neubližujeme si. Pokud ti kdokoliv ubližuje, posmívá se ti či se k tobě chová nevhodně, 

neboj se a nahlas vše svému vedoucímu, nebo jakékoliv dospělé osobě z vedení 

tábora.  

14. V poledním klidu odpočívej.  

15. Dodržuj časový harmonogram dne (budíček, večerku, nástupy na hru či jídlo). 

16. Rekreační koupání je povoleno pouze za přítomnosti vedoucího staršího 18 let. Skoky 

do vody a potápění jsou přísně ZAKÁZÁNY! Během koupání dodržuj pravidla 

bezpečnosti a bezpečného chování.  

17. Je přísně zakázáno užití jakýchkoliv omamných látek, psychedelických prostředků, 

halucinogenních látek, elektronických cigaret, energetických a kofeinových nápojů.  

18. Dodržuj noční klid. 

19. Vzorně vykonávej přidělenou činnost a dodržuj stanovené povinnosti, které z jejich 

přítomnosti na akci vyplývají. 

20. Porušení táborového řádu a nerespektování vedoucích, může vést k vyloučení z akce či 

tábora!!! 



Pro rodiče: 

 

1. Balte věci na akci či tábor se svými dětmi. Budou se pak lépe orientovat ve svých 

věcech a  je větší šance, že je všechny přivezou na zpět. Pokud při vybalování naleznete 

cizí věc, informujte nás. 

2. Nedávejte dětem žádné cenné předměty a drahé oblečení. Odpovídáme za bezpečnost 

vašich ratolestí, nesuplujeme trezor.  

3. Mobilní telefony jsou na našich akcích a táborech zakázány. Děti neumí dodržet zásady 

soukromí, často nevhodně a bezprostředně zveřejňují fotografie a příspěvky na 

sociálních sítích – často bez souhlasu vyfocených. Předcházíme tím jejich poškození či 

ztrátě. Starší děti prostřednictvím mobilních telefonů často porušují noční klid, mladší 

děti si pak hůře zvykají na vaši nepřítomnost – zvlášť když teskní a slyší vás v telefonu. 

Pokud s chcete informovat o průběhu pobytu vašeho dítěte na akci či táboře, volejte 

nám kdykoliv. 

4. Navštěvovat dítě na akci či táboře je z hygienických důvodů zakázána. Výjimku může 

udělit pouze hlavní vedoucí či vedoucí akce.  

5. Fotografie z akcí a táborů budou vyvěšeny na našich webových stránkách a na našem 

facebookovém profilu (pokud nesouhlasíte s tím, aby fotografie s vašim dítětem byla 

zveřejněna na webu, dejte nám to, prosím, na vědomí). 

6. Dodržujte pokyny k povinné dokumentaci na tábor či akci – zdravotní dokumentace, 

léky. Vše, prosím, popište a vložte do obálky se jménem vašeho dítěte.  

7. Dítěti, které má lékařem předepsanou dietu (bezlepkovou či jinou), přibalte s sebou 

vhodné pečivo, sladkosti a nezbytně potřebné suroviny. 

8. Pokud užívá vaše dítě před jízdou kinedryl, napište tuto skutečnost do dokumentace. 

9. Všechny důležité skutečnosti o dítěti – užívání léků, alergie či některá další specifika – 

uveďte do příslušné dokumentace. 
 

 

Velmi si vážíme toho, že vaše děti tráví svůj volný čas právě s námi, pomozte 

nám střežit jejich zdraví a bezpečnost při akcích s naším volnočasovým centrem. 

Děkujeme.  

       Volnočasové centrum Čertík  


