TÁBOROVÝ ŘÁD























Účastník tábora, táborník neopouští prostor tábora bez vědomí oddílového vedoucího – a to ani
do nejbližšího okolí.
Každý táborník je povinen uposlechnout pokynů kteréhokoliv z vedoucích a praktikantů – pokud
pokyn není v rozporu s tímto táborovým řádem.
Denní program je závazný pro každého táborníka. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat. Na
jednotlivé akce (organizované hry, nástupy, atd.) přichází táborník vždy včas. Denní program je
vyvěšen.
Ve stanu a jeho okolí každý udržuje pořádek a čistotu. Přechovávání potravin s výjimkou
čerstvého pití není dovoleno. Veškeré odpadky je táborník povinen třídit a ukládat na určených
místech.
Táborník chrání táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození
ohlásí ihned svému vedoucímu. Táborník chrání rovněž svůj osobní majetek, případnou ztrátu
hlásí vedoucímu (ztráta volně odložených věcí nebude řešena). Poškodí-li někdo úmyslně
majetek tábora nebo jiného táborníka, je povinen škodu nahradit.
V prostorách umývárny táborník udržuje pořádek a čistotu, používá výhradně jen své věci
(ručník, kartáček apod.). Sprchování v teplé vodě je umožněno 1x za týden dle vyhlášky
č.106/2001 Sb §3, ve výjimečných případech i jindy – dle domluvy s vedoucím tábora.
Každý táborník dbá na svoji čistotu a to tím že se aspoň 3 x denně umyje a také vždy po toaletě.
Dobu poledního klidu využívá k odpočinku, psaní dopisu a nepobíhá po areálu tábora. V době
večerky a v době před budíčkem nikdo nebude rušit ostatní ze spánku.
Táborník dodržuje požární předpisy. Platí zákaz manipulace s ohněm (zápalky, zapalovač, svíčky).
Bez výhrad plní pokynu vedoucích při pobytu u ohně.
Každé poranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své i kamarádovy je potřeba
okamžitě nahlásit vedoucímu nebo jiné dospělé osobě a to i když mu to nepřipadá významné
včetně klíštěte.
Na táboře je přísný zákaz požívání alkoholických nápojů, kouření a drog. Mobilní telefony
nejsou na táboře dovoleny. Porušení tohoto zákazu je důvodem k okamžitému ukončení
pobytu táborníka a odjezdu domů bez finanční náhrady.
Každý se bude k ostatním táborníkům chovat čestně a kamarádsky. Šikana na sobě nebo jiných
kamarádech se okamžitě hlásí hlavnímu vedoucímu.
K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě, s umytýma rukama a vhodně oblečen. Je zákaz
vynášení jídla z jídelny. Táborník má zákaz vstupu do kuchyně.
Na táboře a výletech dbá každý na slušné vystupování a chování.
Za nedodržování a svévolné porušování táborového řádu může být táborník potrestán
napomenutím, v závažnějších případech i vyloučením z tábora bez finanční náhrady.
Focení koní ve velkém výběhu je dovoleno, jakož i ve stanech a blízkém okolí. Focení vybavení
sedlárny je přísně zakázáno.

KONĚ



Při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme, nedráždíme.
Vstup do ohrad s koňmi je bez dovolení a dozoru vedoucího tábora přísně zakázán.


























Krmení koní pamlsky (jakýmikoliv) je přísně zakázáno. Je možné pouze po předchozí domluvě
s vedoucím a krmení musí probíhat pod jeho dozorem.
Při jakékoli práci se zvířaty na ranči se táborník řídí výhradně pokyny vedoucího.
Při příchodu ke koni ho dostatečně slyšitelně oslovíme, nepřistupujeme ke koni nikdy ze zadu.
V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost – buď stojíme těsně u koně
nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnutím. Ke koním je zákaz
přístupu bez vědomí zodpovědné osoby.
Koně vodíme na uzdečce nebo na vodící ohlávce s udidlem, jednoho koně vede jeden člověk. Je
důležité se naučit správně vodit koně. Otěže či vodítko neomotáváme kolem ruky a nevláčíme je
po zemi. Otěže koně nikdy nepouštíme volně na zem, kůň by se mohl do nich zamotat.
Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu a to jak zodpovědnou osobou, tak
samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit zodpovědné osobě.
U mládeže do 18let musí dát souhlas k jízdě na koni zákonný zástupce.
V případě zapůjčení pomůcek (sedlo, uzdečka, vodítko, bezpečnostní přilba,…) po ukončení práce
s koňmi vracíme zpět zodpovědné osobě, která je zkontroluje.
Všichni účastníci práce s koňmi se zavazují respektovat pokyny zodpovědné osoby a to jak
v areálu, v terénu, tak na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činnosti kolem
koní.
Jezdec na koni musí být řádně oblečen. Musí mít dlouhé kalhoty, vhodnou obuv (nejlépe
kotníkovou či jezdeckou), přilbu (všichni děti do 18let), tričko s rukávem (nesmí být tílko apod.),
chránič páteře je na uvážení rodičů.
Na „Ranči Na Špici“ je jezdecký výcvik provozován na vlastní nebezpečí jezdce nebo zákonného
zástupce dítěte. Jezdcům i dalším účastníkům doporučujeme pojištění proti úrazu.
V prostorách areálu a při práci s koňmi je zakázáno být pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog.
V těchto místech je též zakázáno kouřit. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, kouřit nebo
telefonovat. V areálu je též zakázáno odhazovat odpadky.
Jakékoli zranění koně neprodleně hlásíme zodpovědné osobě, která uváží způsob jeho ošetření.
Je podstatné udržovat pořádek a čistotu – koní, výstroje, nářadí, areálu.
K jezdecké praxi je nezbytné se vzdělávat i v jezdecké teorii.
Ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě se chováme maximálně ohleduplně. Jezdci na
koních zdraví kolemjdoucí první.
Všichni jezdci, chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky dodržovat, aby neubližovali
koním, svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném,
přátelském a ohleduplném duchu.
Podpisem přihlášky dávají rodiče a účastníci tábora souhlas s tímto táborovým řádem.
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