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TÁBOROVÝ ŘÁD 

 

Chovám se čestně a mluvím slušně (sprostá slova na náš tábor nepatří). 

Dodržuji režim dne a denní program. 

Ochotně a rád každému pomohu. 

Vyhýbám se sporům a hádkám. 

Respektuji a poslouchám vedoucí a ostatní pracovníky tábora. 

Mám-li problém či nevím-li si s něčím rady, obrátím se na vedoucího. 

Každé zranění či onemocnění okamžitě nahlásím zdravotníkovi či vedoucímu. 

Chráním především sám sebe, chráním zvířata i přírodu. 

Dbám o čistotu – svou, svých věcí i celého tábora a jeho okolí. 

Ruce si myji vždy před jídlem, po WC, po kontaktu se zvířaty. 

Nekouřím, nepiji alkoholické a energetické nápoje, neberu drogy. 

Nepoužívám nebezpečné nástroje (nůž, šipky atd.). 

Při poledním klidu konám pouze klidové činnosti – spánek, čtení, psaní dopisů, kreslení. 

Neopustím areál ani svou družinu bez souhlasu vedoucího. 

Pohybuji se jen ve vymezeném území tábora. 

Nikde – nezapaluji oheň ani nezapaluji svíčky. 

Dodržuji bezpečnostní pravidla při práci s koňmi. 

Šetřím vybavení tábora, vypůjčené věci vracím na místo, případné poškození ihned hlásím vedoucímu. 

 

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI S KOŇMI 

1) Při příchodu do areálu EquiRelax je nutnost ohlásit se  

Vedoucímu tábora – Nikola Černá, +421 948 870 871 a vyčkat na její příchod. 

2) Ke koním, do výběhů a stáje lze přistupovat jen se svolením výše zmíněné osoby. 

3) Při zacházení s koněm je nutné vždy nosit jezdeckou přilbu a chovat se klidně – je zakázáno 

běhat, křičet, chovat se hrubě a je vysloveně zakázáno ho krmit. 
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4) Pro jezdecký výcvik jsem povinen používat řádné vybavení. Je doporučeno jezdit v 

odpovídajícím oděvu (vždy musím mít jezdeckou přilbu), jezdecké kalhoty nebo podobné 

pružné kalhoty (nikoliv džíny nebo šusťáky), tričko nebo košili s dlouhým rukávem, jezdecké 

boty – gumové nebo kožené (ne sandály nebo tenisky), boty s hladkou podrážkou a malým 

podpatkem.  

5) Při příchodu ke koni si počínám tak, že koně dostatečně a slyšitelně oslovím, budu přistupovat 

zepředu nebo ze strany, nikdy nebudu ke koni přistupovat zezadu, protože mě může kopnout.  

6) V rámci výcviku a ošetřování koní jsem povinen dodržovat bezpečnou vzdálenost od koně, a to 

tak, že budu stát těsně u koně, nebo tak daleko, abych nemohl/a být zasažen/a kopyty nebo 

kousnut/a. Ke koni nebudu přistupovat bez vědomí vedoucího.  

7) Koně se musí vodit na uzdečce nebo ohlávce, a to vždy pouze jednoho koně.  

8) Jako součást bezpečnosti osob a koní je povinností kontrolovat uzdění koně a sedlový materiál. 

Případné závady ohlásím vedoucímu, před začátkem výcvikové lekce.  

9) Zavazuji se respektovat pokyny vedoucího tábora nebo jiné osoby jím pověřené.  

10) Ve všech prostorách je výslovně zakázáno kouřit, rozdělávat oheň, používat topidla a svítidla s 

otevřeným ohněm, resp. každé takové zařízení, které může způsobit oheň. 

 

Prohlašuji, že rozumím celému textu psaném v Českém jazyce. 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů i osobních údajů účastníka. 

Za opakované nedodržování a svévolné porušování táborového řádu nebo za jeho zvláště závažné 
porušení může být každý účastník z tábora vyloučen. 

Úmyslné poškození vybavení tábora účastníkem se dává k úhradě (či náhradě) zákonným zástupcům. 

Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že byl s táborovým řádem seznámen, účastníkovi jej vysvětlil 
a vzal na vědomí možnost vyloučení účastníka z tábora při opakovaném nebo zvlášť závažném porušení 
táborového řádu. 

 

V ........................................................................... dne ........................................................................  

  

Jméno a příjmení účastníka ............................................................................................................... 

 

Podpis zákonného zástupce ……………………………………………………………………………………………….. 


