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Táborový ád pro studenty

Vedení eského hudebního tábora mládeže o.p.s. stanovilo tato pravidla chování, jejichž cílem je zajistit
bezpe í, po ádek a p íjemné prost edí pro pobyt ú astník
HTM. Povinností vedoucích je seznámit studenty
s t mito pravidly p i p íjezdu do tábora a vysv tlit jim jejich ú el.
Vandalismus a krádeže
Studenti se zavazují chránit majetek HTM o.p.s., rekrea ního za ízení RADOST, 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 Radost se nachází uprost ed lesa, 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 . Hranicemi tábora jsou
pro tento ú el: p íjezdová cesta do tábora, areál nory, potok protékající za chatkami, prostor za ubytovnami.
Uniforma
Studenti, vedoucí a u itelé nosí modré uniformy 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 (zástupce) nebo editel tábora.
Úklid
Celý tábor je t eba udržovat v istot . Ú astníci k tomu p isp jí každodenním úklidem chat a podle pot eby i
ostatních ástí tábora.
Ve ejné projevy náklonnosti
Z d vod erpání dotací z ve ejných rozpo t jsou naše táborové aktivity jsou pod neustálou ve ejnou kontrolou,
proto je nutné omezit ve ejné projevy náklonnosti mezi studenty. Od ú astník se o ekává rozumný p ístup a
sebeovládání.
Do asné opušt ní tábora
Pokud student mladší 18 let musí z vážných d vod do asn opustit tábor, smí tak u init pouze v doprovodu
rodi e, jím zmocn ného zástupce nebo vedoucího oddílu. Každý ú astník tábora bez ohledu na v k musí p ed
opušt ním tábora uv domit editele tábora nebo hlavního vedoucího p íp. jeho zástupce.
SLIB STUDENTA
Slibuji, že na akcích po ádaných eským hudebním táborem mládeže o.p.s. se budu ídit táborovým ádem,
spolupracovat s dirigenty, u iteli, vedoucími a asistenty. 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.
ZÁKONNÉ INFORMACE
Osobní údaje v etn údaj o zdravotním stavu zde uvedeného ú astníka budou zpracovávány v souladu
s obecným na ízením o ochran osobních údaj . 2016/679 (dále jen GDPR) a bezpe n uchovávány ve výše
uvedené po adatelské organizaci po dobu následujících 6 let.

(zde zaškrtn te) Souhlasíme se zve ejn ním fotografií, obrazových a zvukových záznam zde uvedeného
ú astníka po ízených v pr b hu táborových aktivit za ú elem propagace projekt
HTM / FACE. Souhlasíme
s uchováním t chto záznam v archívu HTM / FACE pro ú ely audiovizuální kroniky, která slouží k prezentaci
t chto aktivit i po ukon ení ú asti studenta. Záznamy poskytujeme zdarma a dobrovoln a nikdy v budoucnu
nebudeme požadovat finan ní náhradu za jejich poskytnutí.

Jméno ú astníka:
Adresa:
Datum narození:
datum:

podpis rodi e/zákonného zástupce
(u ú astník do 18 let)

podpis ú astníka

