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Pobytový rád

platný pro pobytové tábory a pobytové akce DDM Symfonie Poděbrady
Pobýový řád je platný pro všechny pobytové tábory a pobyové akce pořádané Domem dětí
amládeže Symfonie Poděbrady a můŽe bý vjednotlil"ých bodech přizpůsoben podmínkám
konkrétnípobytové zékladny a lokality. Pobýoqf řád bude s dětmi projednan vždy v den nástupu
na poby na zahajovacím nástupu. organizátor táboralakce žáďá rodiče, aby s pobytoqým řádem
seznámili své děti ještě před odjezdem na pobý.
Na pobýovém táboře/akci se řídímetěmito pravidly:
. Účastník se řídípokyny dospělých pracovníků tábora/akce.
. Úěastník zachovává pravidla slušnéhochování: je kamarádský' je ohleduplný, je ochoten
a umí pomoci druhému, nepoužívá lulgární slova, má slušnévystupování. Toto pravidlo
ale i k cizím lidem na veřejnosti, kde reprezentuje
zachovává nejen k ostatním účastníkům,
náš tábor/akci.
. Účastník udržuje čistotu a pořádek v táboře: udržuje v čistotě a pořádku své osobní věci,
třídíodpad, udrŽuje pořádek na místě pobytu a odstraňuje. nepořádek, i když ho sám
nezpůsobil, neodhazuje odpadky po místě pobytu, na veřejném prostranství nebo v přírodě.
. Účastník se zdrŽuje v prostoru téhorďakce a bez vědomí dospělého pracovníka táborlakcí
nesmí opustit. Nenavštěvuj e cizí chatkylpokoje bezpozvání a po veěerce.
. Účastník pečuje o své zdraví: nevykonává činnost' kterou si můŽe způsobit ztanění, obléká
se přiměřeně podle denní doby a počasí.Zdravotní problém ihned nahlásí zdravotníkovi
nebo jinému dospělému pracovníkovi tábora/akce. Dodržuje pravidla osobní hygieny.
. Účastníkneplývá potravinami. Kuchďku požáďá o přiměřenou porci jídla, vezme si tolik,
kolik dokáŽe sníst. odebere raději menšíporci a můŽe požádat o přídavek.
. Účastník dodrŽuje nočník]id, kteý je stanoven mezi večerkou a budíčkem.Po večerce se
bezdůvodně nepohybuje po místě pobýu.
. Účastníkse chová ohleduplně kzaÍízenía vybavení místa pobyu, zapůjčenouvěc vždy
vrátí. Nalezenou věc odevzdá do krabice ztrát a nálezi, nebere ostatním zámémě jejich
osobní věci.
o Derurí i nočníchod pobýu zajišťujevedoucí dne a jeho služebníoddíl. SluŽební oddíl staví
hlídku, která chriínítáborlakci před cizimi osobami. Vedoucí dne zajišťuje dodržování
reŽimu dne: vyhlašuje budíčeka večerku, organizuje nástupy, pomríhá udrŽovat pořádek
na místě pobyru a má přehled o pohybu oddílůi dospělých pracovníků táhorďakce.
o Během pobýu je zakézáno požíváníalkoholu, kouření cigaret aužíváníomamných látek.

Na pobytový táborlakci můžejet jen účastník,který svým chováním neohrožuje svoji bezpečnost

táborďakce. Hrubé porušenípobytového řádu bude projedntáno
ani bezpečnost ostatních účastníků
s organizátory táborďakce, se zakonrrými zástupci a můŽe by"t potrestáno i vyloučením

ztthorďakce.
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