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Táborový řád pro studenty
Vedení  Českého  hudebního  tábora  mládeže  o.p.s.  stanovilo  tato  pravidla  chování,  jejichž  cílem  je  zajistit
bezpečí, pořádek a příjemné prostředí pro pobyt účastníků  ČHTM. Povinností vedoucích je seznámit studenty
s těmito pravidly při příjezdu do tábora a vysvětlit jim jejich účel.
Vandalismus a krádeže
Studenti  se  zavazují  chránit  majetek  ČHTM  o.p.s.,  rekreačního  zařízení  Tramtáryje,  ostatních  studentů  a
zaměstnanců tábora před poškozením nebo odcizením.
Manipulace s ohněm, hořlavinami a jinými nebezpečnými látkami
Rekreační zařízení Tramtáryje se nachází uprostřed lesa, proto s ohněm, hořlavinami a jinými nebezpečnými
látkami mohou manipulovat pouze vedoucí, učitelé a organizační pracovníci. 
Nedovolené opuštění tábora
Studenti mohou opouštět tábor pouze za doprovodu nebo se svolením vedoucích a učitelů. Hranice tábora jsou
vytyčeny oploceným územím tábora . 
Uniforma
Studenti,  vedoucí  a učitelé  nosí  modré uniformy ČHTM / Blue Lake na všechny koncerty a  případně další
aktivity na základě rozhodnutí vedení tábora. Pro všechny ostatní činnosti není uniforma pro studenty povinná.
Všichni musí nosit jmenovku po celou dobu tábora!
Účast na výuce a dalších akcích tábora
je pro studenty povinná. Omluvit je mohou pouze zdravotníci, hlavní vedoucí (zástupce) nebo ředitel tábora.
Úklid
Celý tábor je třeba udržovat v čistotě. Účastníci k tomu přispějí každodenním úklidem pokojů a chat .
Veřejné projevy náklonnosti
Z důvodů čerpání dotací z veřejných rozpočtů jsou naše táborové aktivity jsou pod veřejnou kontrolou, proto je
nutné  omezit  veřejné  projevy  náklonnosti  mezi  studenty.  Od  účastníků  se  očekává  rozumný  přístup  a
sebeovládání.
Dočasné opuštění tábora
Pokud student mladší 18 let musí z vážných důvodů dočasně opustit tábor, smí tak učinit pouze v doprovodu
rodiče, jím zmocněného zástupce nebo vedoucího oddílu. Každý účastník tábora bez ohledu na věk musí před
opuštěním tábora uvědomit ředitele tábora nebo hlavního vedoucího příp. jeho zástupce.
SLIB STUDENTA
Slibuji, že na akcích pořádaných Českým hudebním táborem mládeže o.p.s. se budu řídit táborovým řádem,
spolupracovat s dirigenty, učiteli, vedoucími a asistenty. Dále slibuji, že u sebe nebudu přechovávat nebo požívat
alkoholické nápoje, tabákové výrobky nebo omamné látky a neopustím tábor bez povolení. Jsem si vědom(a)
toho, že závažné porušení těchto pravidel může vyústit v mé vyloučení z tábora.
ZÁKONNÉ INFORMACE
Osobní  údaje  včetně  údajů  o  zdravotním  stavu  zde  uvedeného  účastníka  budou  zpracovávány  v souladu
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen GDPR) a bezpečně uchovávány ve výše
uvedené pořadatelské organizaci po dobu následujících 6 let. 

 (zde zaškrtněte) Souhlasíme se zveřejněním fotografií, obrazových a zvukových záznamů zde uvedeného
účastníka pořízených v průběhu táborových aktivit za účelem propagace projektů ČHTM / FACE. Souhlasíme
s uchováním těchto záznamů v archívu ČHTM / FACE pro účely audiovizuální kroniky, která slouží k prezentaci
těchto aktivit i  po ukončení účasti  studenta. Záznamy poskytujeme zdarma a dobrovolně a nikdy v budoucnu
nebudeme požadovat finanční náhradu za jejich poskytnutí. 

Jméno účastníka:

Adresa: 

Datum narození: 

datum: 

podpis rodiče/zákonného zástupce podpis účastníka

(u účastníků do 18 let)
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