DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ DRUŽINA OSLAVANY
okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Hybešova 3, 664 12 Oslavany, tel: 546 423 520, 739 634 100

POBYTOVÝ ŘÁD DDM a ŠD Oslavany
Účast na pobytu je naprosto dobrovolná.
Každý účastník pobytu je povinen dodržovat následující ustanovení pobytového/táborového řádu.
1. Po celou dobu konání pobytu se budu chovat slušně a řídit se rozhodnutím vedení.
2. Bez vědomí a svolení vedoucího neopouštím areál, v době programu mimo areál se budu
pohybovat pouze ve vymezeném prostoru.
3. Budu přísně dodržovat denní řád a plnit denní program.
4. Každý úraz a zdravotní potíže budu okamžitě hlásit zdravotníkovi nebo vedoucímu.

Nebudu

užívat návykové, omamné či psychotropní látky včetně tabáku a alkoholu.
5. Budu šetřit zařízení, jsem si vědom následků, které by poškozením zařízení vznikly.
6. Uloženou práci budu vykonávat pečlivě a rychle. Vypůjčené nářadí a materiál po práci / hře /
očistím a vrátím na původní místo.
7. Svěřený stan, chatku nebo pokoj, celý areál, jeho okolí i sebe budu udržovat v čistotě. Budu dbát
na svou osobní hygienu.
8. Budu chránit a šetřit přírodu – živou i neživou.
9. Pitnou vodu budu užívat jen z určených zdrojů. Mám zakázáno přechovávání a konzumaci potravin
mimo určený prostor, konzumaci lesních plodů a hub. Jídlo sním v jídelně, jídlo ani pití z jídelny
neodnáším, dostatečně piju, při konzumaci a uchování vlastních potravin dodržuji stanovená
pravidla.
10. Při rozdělávání ohně budu dodržovat potřebná bezpečnostní opatření za dozoru vedoucích.
11. Veškeré odpadky budu odhazovat do určených nádob, podle druhu.
12. Nebudu navštěvovat cizí stany, chatky nebo pokoje bez přítomnosti ubytovaných. Nálezy budu
odevzdávat na určené místo nebo vedoucímu. Vedoucímu budu hlásit ztráty.
13. Koupat se budu jen na určených místech za dozoru vedoucího.
14. Nemám u sebe nebezpečné předměty (nože, zbraně, zapalovač…), nestanoví – li vedoucí jinak.
15. Videa a fotografie pořizuji jen se souhlasem foceného/natáčeného.
16. V době nočního a poledního klidu nebudu rušit ostatní.
17. Budu chránit mladší a pomáhat kamarádům.
Nikdo za nás nic na pobytu neudělá, vše si musíme udělat společně sami. Za ulejváky a lenochy musí
udělat více druzí místo zábavy, her a koupání. Proto ulejváky mezi sebou nestrpíme. Cílem našeho pobytu
je vytvořit dobrou partu správných chlapců a děvčat.
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