
Táborový   řád   pro   Wifičata   a   jejich   vedoucí   

1. Wifičata   nikdy   nikam   neodchází   bez   vědomí   svého   oddílového   vedoucího.     

2. Wifičata   poslouchají   svého   oddílového   vedoucího,   i   ostatní   vedoucí.   

3. Wifičata   chodí   včas   a   dodržují   denní   program.     

4. Wifičata  si  uklízí  cha�čku  i  její  okolí.  Pokud  si  přivezla  svačinu,  která  se  rychle  kazí,  zkonzumují  ji  první  den                     

(později   už   na   ní   nebude   hlad).   O   konzumaci   ostatních   potravin   se   mohou   poradit   se   svým   oddílovým   vedoucím.     

5. Wifičata   dodržují   správnou   hygienu.     

6. Wifičata  nekradou  a  dávají  pozor  i  na  věci  svých  kamarádů.  Pokud  Wifičata  něco  rozbila,  jsou  za  to  odpovědná  a                     

musí   škodu   uhradit.   Pokud   naleznou   něco,   co   není   jejich,   odevzdají   to   do   ztrát   a   nálezů   nebo   vedoucímu.   

7. Wifičata  mohou  sama  prozkoumávat  pouze  táborový  areál.  Vedoucí  jim  ukáže,  kde  jsou  jeho  hranice,  za  které                  

sama   nikdy   nechodí.   

8. Wifičatům   se   nedoporučuje   mít   s   sebou   na   táboře   cenné   věci.     

9. Pokud   není   elektronika   předmětem   hry,   je   Wifičatům   zakázáno   používat   ji   během   programu.     

10. Co   si   Wifičata   půjčí,   musí   také   vrá�t.   Ideálně   tomu   samému   člověku   a/nebo   na   stejné   místo.  

11. I   mimo   tábor   (např.   výlet),   se   Wifičata   chovají   mile,   slušně   a   bezpečně.     

12. Na  jídlo  chodí  Wifičata  společně  se  svým oddílem  a  oddílovým  vedoucím.  Wifičata  sní  všechno  jídlo,  o  které  si                   

řekla,   podle   toho   jaký   měla   hlad.   Vždy   si   mohou   přidat,   raději   než   by   plýtvala.   

13. Wifičata   během   poledního   klidu   odpočívají.   

14. Po  večerce  jsou  Wifičata  po�chu  a  v postelích.  Pokud  se  ráno  probudí  dříve,  vyčkají  na  budíček.  Wifičata                  

respektují   spánek   a   odpočinek   ostatních.   

15. Wifičata   se   chodí   sprchovat   jen   s dozorem,   nejlépe   v   době   sprchování.   

16. Koupání  ve  vodě  (bazén,  rybník,  řeka  apod.)  probíhá  podle  předem  daných  pravidel  a  pod  dohledem  oddílového                  

vedoucího   a   zdravotníka.   Wifičata   se   nemohou   koupat   sama!   

17. Pokud   Wifičata   něco   bolí,   ať   už   na   duši   nebo   na   těle,   navš�ví   zdravotníka   nebo   se   poradí   s   vedoucím.   

18. Alkohol   a   jiné   omamné   látky   jsou   na   táboře   přísně   zakázané.   

19. Na  táboře  se  k  sobě  chováme  slušně.  Nikomu  neubližujeme  ani  fyzicky,  ani  psychicky.  Pokud  jsou  Wifičata                  

podobného   ubližování   svědky   nebo   pokud   někdo   ubližuje   jim   samotným,   vedoucí   jim   vždy   pomůže.   

20. Oddílový  vedoucí  si  může  s  Wifičaty  v  oddíle  nastavit  další  vnitřní  pravidla,  aby  čas  na  táboře  ubíhal  hladce  a                     

bezpečně.   Těmi   se   Wifičata   také   řídí,   protože   pla�   stále   bod   č.2.   


