PREMANTURA
‐
izvleček iz tabornega reda
TABORNI PROSTORI IN OBJEKTI
Taborni prostor in objekti, z izjemo kuhinje, bivalnih prostorov za osebje in ambulante, so namenjeni
skupni uporabi. Vsi člani društva lahko na tabornem prostoru bivajo le v šotorih, ki so last ŠD Narodni
dom. Šotori so opremljeni z jogiji, zato je obvezna uporaba lastnih rjuh in morebitne blazine. Odeje so last
ŠD Narodni dom in so taborečim na razpolago.

V OBMOČJU TABORA JE PREPOVEDANO:












postavljanje privatnih šotorov, prikolic in drugih objektov,
vstop v kuhinjo, razen tabornemu vodstvu in dežurnemu,
imeti in oskrbovati domače živali (obiskovalci morajo pse po taboru obvezno voditi na vrvici),
iznos hrane iz kuhinje oz. jedilnice,
parkiranje in pranje avtomobilov,
kurjenje ognja,
kajenje oz. odmetavanje cigaretnih ogorkov razen ob pepelnikih,
pijančevanje in razgrajanje,
žaganje, kleščenje ali poškodovanje rastlin,
zloraba drog,
uživanje alkoholih pijač in kajenje mladoletnikom.

POSEBNOSTI ZA OTROKE V VRSTAH:
 Uporaba mobilnih telefonov v času trajanja taborne skupine ni dovoljena.
 Uživanje alkoholnih pijač, kajenje ali zloraba drog je strogo prepovedano.
 Uporaba elektronskih pripomočkov za prosti čas (game‐boy, predvajalniki glasbe, PSP…) ni zaželena.
Društvo ne odgovarja za morebitne poškodbe, izgubo ali krajo teh pripomočkov.
 V času trajanja taborne skupine so, ob predhodnem dogovoru s taborovodstvom, dovoljeni obiski samo
ožjim družinskim članom. Izhodi iz tabora s starši ali ožjimi družinskimi člani ob obiskih niso možni,
razen v izjemnih primerih, ki morajo biti dogovorjeni s taborovodstvom.
Na tabornem prostoru, v objektih in šotorih se mora vzdrževati red, disciplina in čistoča, za kar so
odgovorni vsi taboreči in taborno vodstvo. Morebitno škodo, katero ugotovi taborno vodstvo na
inventarju, mora povzročitelj poravnati takoj.

DNEVNI RED
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

budnica in vstajanje
jutranja telovadba
umivanje
zajtrk
urejanje tabora
aktivnosti po programu, kopanje
kosilo
popoldanski počitek
aktivnosti po programu, kopanje
večerni zbor

k. večerja
l. aktivnosti po programu ( taborni ogenj, ples )
m. nočni počitek ‐ tišina
Dnevni red s pripadajočimi urami je objavljen na oglasni deski in je obvezen za vse taboreče in goste.
Minimalno oz. obvezno mora dnevni red določati aktivnosti a., g., i., j., k., m. . Te aktivnosti oznanja
dežurni z gongom.
Za začasno odsotnost iz tabora oz. za odsotnost od posameznega obroka taboreči ni upravičen do vračila
tabornine.

TABORNE SLUŽBE
Taboreči so dolžni po razporedu, katerega pripravi in objavi v tabornem povelju taborovodja, sodelovati
v rednih tabornih službah, ki so:
 starejši dežurni
 mlajši dežurni
 delovna skupina za pripravo jedilnice, odstranitev smeti, čiščenje sanitarij
 nočna straža
 gasilska četa

OBNAŠANJE IZVEN TABORA
Glede na razmere na Hrvaškem se zavedam, da tudi izven tabora ne smem dajati najmanjšega povoda za
kakršenkoli incident. Moram se izogibati konfliktu, ki bi lahko ogrožal bivanje tabornikov v Premanturi.

DISCIPLINSKI POSTOPEK
Prestopki in kršitve tabornega reda se obravnavajo na sestanku taborovodstva. Po zaslišanju krivcev in
prič vodstvo izreče odločitev s sklepom o disciplinski kazni. Disciplinske kazni so:
 javni opomin
 javni ukor
 izključitev s taborjenja
Kazen izreče taborovodja na večernem zboru. Zoper kazen je možna pritožba. Postopek je ustmen in hiter.
Pritožba proti sklepu o izključitvi ne zadrži izključitve.

ODGOVORNOST VODSTVA TABORA IN DRUŠTVA V PRIMERU VIŠJE SILE
Društvo ne odgovarja za nezgode in posledično za telesne ali materialne poškodbe, ki bi nastale zaradi
nepredvidenih dejavnikov kot so naravne nesreče, vremenske motnje, viharji in druge posledice, ki
izhajajo iz omenjenih dejavnikov na katere društvo ne more imeti vpliva.

Ljubljana, 4. april 2016

TABORNI ODBOR ŠD NARODNI DOM

