
Táborový řád

Tábor farnosti Mikulov je křesťanský tábor, kde smyslem tábora je prožít týden
v  přírodě ve  společenství  kamarádů,  kteří  sdílejí  stejné  morální  a  duchovní
hodnoty. Táborník má příležitost zažít týden bez počítačů a mobilů, setkat se s
kamarády, dokázat si sám sobě odvahu a týmového ducha a utužit si fyzickou
kondici.

Program dne

1. Den začíná budíčkem. Budíček vykonává vedoucí nebo služba dne. Do
budíčku je každý v tichosti ve svém pokoji. Po budíčku následuje ranní
rozcvička, kterou opět řídí vedoucí.

2. Po rozcvičce je čas na úklid pokoje a hygienu. Táborník si ustele lůžko,
uklidí si osobní věci, vyčistí si zuby a dbá na pořádek ve svém pokoji.
Čisté prádlo bude srovnané v poličkách nebo kufru, každý by měl mít také
sáček na špinavé prádlo. Poté proběhne bodovaná kontrola pořádku.

3. Dalším bodem je snídaně. Každý den bude mít jedna ze skupinek službu v
kuchyni.  Tato  skupinka  se  zeptá  kuchařek  či  vedoucích,  co  je  potřeba
pomoci a například připraví jídelnu před jídlem a uklidí i po jídle.

4. Po snídani zazní signál a proběhne ranní nástup. Na nástupu jsou všichni
seřazení  po  skupinkách  a  zachovává  se  klid,  jelikož  jsou  sdělovány
důležité informace pro tento den.

5. Po nástupu následuje dopolední program.

6. Po skončení dopoledního programu následuje oběd. Služba dne připraví
jídelnu před jídlem a uklidí  i  po jídle.  V odpoledním klidu je  zakázáno
běhání a větší fyzická aktivita. V tomto čase lze číst, psát dopisy, kreslit
nebo hrát deskové hry.

7. Polední klid končí signálem k nástupu. Poté následuje odpolední program.

8. Jelikož je tábor křesťanský, součástí dne jsou modlitby uzpůsobené dětem
(ranní, večerní, před jídlem). Na táboře budou také slouženy mše svaté,
typicky každý den, při příznivém počasí venku a nebo v kapli.

9. Následuje večeře. Po večeři zazní signál a proběhne večerní nástup. Na
večerním nástupu jsou vyhodnoceny hry během dne a také se předává
táborová pošta.

10. Večerní program. 

11. Příprava ke spánku. Táborník si vyčistí zuby, provede hygienu, převlékne
se do pyžama. Po zaznění večerky se dodržuje noční klid, táborník neruší
ostatní až do zaznění budíčku.



Ostatní ustanovení

1. S jakýmkoliv problémem, úrazem, nevolností se obraťte na zdravotníka
nebo vedoucího. Zdravotník se také stará o pravidelné vydávání léků.

2. Táborník má povinnost poslouchat vedoucí, dodržovat pořádek v táboře a
popřípadě pomáhat v kuchyni.

3. Na táboře je jídlo 5x denně. Táborník proto nesmí přechovávat jídlo, které
se může zkazit. Přes den, zvláště v horkých dnech je nutné dodržovat
pitný režim.

4. Do cizích pokojů, do kuchyně a jiných místností pro vedoucí je zakázáno
chodit bez dovolení. Rovněž je zakázáno bez dovolení opustit tábor.

5. Po večerce až do budíčku je zakázáno hlasitě rušit ostatní táborníky nebo
se zdržovat mimo vlastní pokoj.

6. Bez svolení vedoucího je zakázaná manipulace s otevřeným ohněm. Pro
svícení  je dovolená pouze baterka.  Rovněž je  zakázáno manipulovat  s
ostrými předměty, které mohou způsobit úraz.

7. Táborník nebude během tábora používat mobilní telefony, počítače, MP3
přehrávače a podobně, proto je na tábor nebude ani vozit. Pokud bude
potřeba  spojení  s  rodiči  kvůli  odjezdu  a  příjezdu,  lze  mobilní  telefon
uschovat u vedoucích, popřípadě se domluvit na kontaktu s vedoucími.

8. Na táboře jsou zakázány návštěvy rodičů, kamarádů a dalších známých.
Tyto návštěvy narušují program a mohou vyvolat stesk ostatních dětí.

9. Na táboře je přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných
látek.

10. Pokud táborník závažně poruší  táborový řád,  má hlavní  vedoucí  právo
předat dotyčného rodičům bez nároku na vrácení peněz.


