HTM o.p.s., Kolá ského 390, 533 74 Horní Jelení,

Táborový ád pro studenty

R

Vedení HTM o.p.s. stanovilo tato pravidla chování, jejichž cílem je zajistit bezpe í, po ádek
a p íjemné prost edí pro pobyt student na akcích po ádaných HTM o.p.s. Povinností
vedoucích je seznámit studenty s t mito pravidly p i p íjezdu do tábora a vysv tlit jim jejich
ú el.

Slib studenta

Slibuji, že na akcích po ádaných HTM o.p.s. se budu ídit táborovým ádem, spolupracovat
s dirigenty, u iteli a vedoucími. Dále slibuji, že u sebe nebudu p echovávat nebo požívat
alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo omamné látky a neopustím tábor bez povolení.
Jsem si v dom(a) toho, že závažné porušení t chto pravidel m že vyústit v mé vylou ení
z tábora.

Vandalismus a krádeže
Studenti se zavazují chránit majetek HTM o.p.s., majetek rekrea ních za ízení, v nichž
tábora probíhají, a dále majetek ostatních student a zam stnanc tábora p ed poškozením
nebo odcizením.

Manipulace s ohn m, ho lavinami a jinými nebezpe nými látkami
Rekrea ní za ízení se nacházejí v lese, proto s ohn m, ho lavinami a jinými nebezpe nými
látkami mohou manipulovat pouze vedoucí, u itelé a organiza ní pracovníci.

Nedovolené opušt ní tábora
Studenti mohou opoušt t tábor pouze za doprovodu nebo se svolením vedoucích a u itel .

Uniforma
Studenti, vedoucí a u itelé tábora nosí modré uniformy FACE / HTM / Blue Lake na
všechny koncerty a p ípadn další aktivity na základ rozhodnutí vedení tábora. Pro všechny
ostatní innosti není uniforma pro studenty povinná. Všichni musí nosit jmenovku po celou
dobu tábora!

Ú ast na výuce a dalších akcích tábora
je pro studenty povinná. Omluvit je mohou pouze zdravotníci, hlavní vedoucí (asistent) nebo
editel tábora.

Úklid
Celý tábor je t eba udržovat v istot . Studenti tábora k tomu p isp jí každodenním úklidem
chat a podle pot eby i ostatních ástí tábora.

Ve ejné projevy náklonnosti
Pon vadž tábory jsou pod neustálou ve ejnou kontrolou, je nutné omezit ve ejné projevy
náklonnosti mezi studenty. Od student se o ekává rozumný p ístup a sebeovládání.

Do asné opušt ní tábora
Pokud student musí z vážných d vod do asn opustit tábor, smí tak u init pouze v
doprovodu rodi e, jím zmocn ného zástupce nebo vedoucího. P ed odjezdem je nutno
uv domit editele tábora nebo hlavního vedoucího p íp. jeho zástupce.

