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a) Obecná ustanovení  
 

1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz letního dětského tábora (dále jen „LT“) 
v termínu od 31.7.-13.8. 2022, místo konání: obec Vacov, 384 73. Táborový řád 
vymezuje práva a povinnosti všech osob, které využívají areál. 
  

2. Hlavním vedoucím se rozumí předseda spolku LT CAMP,  z.s., popř. jím pověřená 
osoba. Hlavní vedoucí seznámí účastníky tábora, příp. jejich zástupce, s dalšími 
odpovědnými osobami (zdravotník, vedoucí oddílů, kuchař) v den nástupu do tábora.  

 
 
b) Užívání tábora a pravidla pro pobyt 
 

1. Při pobytu v přírodě účastnící LT nepoškozují živou ani neživou přírodu. 
 
2. Účastníkům není povoleno opouštět areál tábora. Areál tábora je možné opustit pouze 

vždy v doprovodu dospělé odpovědné osoby.  
 
3. Účastníci LT jsou povinni dodržovat základní pravidla slušného chování a respektovat 

pokyny zúčastněných dospělých osob.  Účastníci tábora jsou taktéž povinni respektovat 
denní program tábora.  

 
4. Účastníci LT mají povinnost provádět osobní hygienu na místě k tomu určeném a 

používat jim určené WC. U všech účastníků se předpokládá, že mají základní 
hygienické návyky a způsobilost tyto návyky v průběhu tábora dodržovat.  

 
5. Účastníkům tábora není povoleno konzumovat, užívat či přechovávat: alkohol, 

nealkoholická piva, energetické nápoje, tabákové výrobky, elektronické cigarety a 
jakékoli omamné látky.  

 
6. Účastníkům tábora není povoleno přechovávat a používat útočné nože a zbraně (a s tím 

související vybavení), pyrotechniku a drobnou elektroniku (např. notebooky, tablety). 



 
7. Účastníkům tábora není povolena jakákoli manipulace s ohněm. Téže je účastníkům 

tábora v areálu tábora i mimo něj zakázáno používat prostředky k rozdělání/vytvoření 
ohně (např. zapalovače, sirky).  

 
8. Používání mobilního telefonu není účastníkům doporučeno.  

 
9. Účastníci tábora jsou povinni udržovat areál tábora a jeho okolí v naprostém pořádku, 

zvláště neznečišťovat areál základny odpadky, kameny a dřevem. 
 

10. Účastníci jsou povinni ukládat odpad na k tomu určená místa a jsou povinni jej třídit.  
 

11. Po 21. hodině a během noci jsou účastníci tábora povinni dodržovat noční klid a 
případné noční hry plánovat tak, aby nenarušovaly soužití s místními občany. 

 
12. Veškerá činnost v táboře nesmí narušovat sousedské vztahy, jeho účastnící při činnosti 

i přesunech musí respektovat cizí majetek a nepoškozovat jej. Případné problémy v 
oblasti sousedských vztahů řeší pouze hlavní vedoucí tábora. 

 
13. Během tábora je jeho účastníkům zakázán rybolov, i když vlastní k této činnosti 

povolení. 
 
14. Konzumace stravy je povolena pouze v jídelně, v žádném případě v chatkách, kde je    

zakázáno přechovávat i vlastní jídlo od 3. dne tábora. 
 
15. Přepravy a přípravy stravy se účastní pouze osoby se zdravotním průkazem, kdy 

dodržují základní hygienické předpisy vyžadované příslušnými předpisy. 
 

16.  Veškeré úrazy a zranění jsou hlášeny zdravotníkovi a hlavnímu vedoucímu. 
 
17. Případné návštěvy jsou hlášeny u hlavního vedoucího a po táboře se mohou pohybovat 

pouze v nutných případech v doprovodu jeho osoby nebo osoby jím pověřené. 
 
 
c) Vztah k vybavení základny a jejímu okolí 
 

1. Účastníci tábora jsou povinni šetrně zacházet s veškerým vybavením základny 
  

2. Účastníci tábora jsou povinni udržovat chatky v čistotě.  
 

3. Pokud účastník způsobí neopravitelnou škodu, je vždy řešena úhradou plné pořizovací 
ceny zničeného předmětu zástupcem účastníka. Tuto škodu pořadateli uhradí zástupce 
účastníka: zákonný zástupce, osoba jíž je dítě svěřeno do péče, ústav v němž je dítě 
umístěno do ústavní výchovy. 

 
4. Je zakázáno jakkoli pozměňovat konstrukce chatek. 

 
5. Pro ohřev vody ve sprše a na táboráky je pořadateli povoleno používat pouze dovážené 

dřevo zdrojů nebo klest do 7 cm průměru z lesa. Je přísně zakázáno kácet a jinak 
poškozovat veškerý stromový porost včetně suchých stromů v okolních lesích. 



 
6. Pitná voda je používána pouze pro přípravu jídla, sprchování, mytí nádobí a čištění 

zubů, účastníci tábora jsou povinni s ní šetřit. 
 
d) Nakládání s odpady 
 

1. Veškeré fekálie jsou jímány do nepropustných nádrží. Je zakázáno do záchodů vhazovat 
jakékoli další předměty včetně dámských hygienických potřeb.  

 
2. Dámské hygienické potřeby jsou ukládány do uzavřených nádob. 

 
3. Odpady z kuchyně jsou shromažďovány v uzavíratelných nádobách a odváženy k 

dalšímu zpracování jako krmivo. Personál kuchyně je povinen dbát na jejich třídění, 
odpady z vajec jsou shromažďovány mimo kuchyni v uzavřeném obalu 

 
4. Pevné odpady jsou tříděny na ekologicky spalitelné (papíry) a nespalitelné (PET láhve,      

sklo, plechovky).  
 

5. Spalitelné odpady jsou denně likvidovány přímo v táboře.  
 

6. Nespalitelné odpady (tzv.  komunální odpad) vyjma odpadů s možností likvidace 
v kontejnerech na separovaný odpad (sklo, plast apod.) jsou umisťovány výhradně do 
nádoby na směsný odpad (popelnice), dodané provozovatelem tábora.  
 

7. Odvoz nádoby na směsný odpad (popelnice) na určené místo (místo svozu v obci 
Javorník) obcí Vacov zajištuje ve stanoveném časovém intervalu pořadatel tábora 
(místo kam může zajet popelářský vůz). 

 
8. Dospělí účastníci tábora jsou povinni usměrňovat veškerou spotřebu v LT do co                 

nejmenšího ekologického zatížení přírody. Zvláště minimalizovat nákup a konzumaci           
nápojů a potravin v nevratných obalech včetně balené vody.  

 
9. V případě souhlasu obce Vacov s likvidací separovaného odpadu v části obce Javorník, 

bude sklo plasty, popř. jiný odpad tříděno zvlášť a odváženo do určených kontejnerů. 
Jinak je odváženo do nejbližších   kontejnerů určených pro jeho sběr. Provozovatel 
tábora Javorníček zajistí písemný souhlas obce Vacov k dispozici pořadateli tábora po 
celou dobu jeho trvání. (omezení konfliktů s místními obyvateli). 

 
 
e) Platnost provozního řádu  
 

1. Tento provozní řád je platný po celou dobu trvání tábora a je závazný pro všechny 
účastníky tábora, tj. děti i dospělé jakož i případné návštěvy.  

       
 
 
 
   

          
  LT CAMP z.s. 


