ŘÁD CAMPU UM PARKOUR PARK
Jsem si vědom, že jako každý účastník tohoto campu se podílím na tom, aby se na campu líbilo nejen
mně, ale i všem ostatním!
1. Dodržuji rozvrh dne a zúčastňuji se celého programu. Bez svolení vedoucích se nevzdálím z
určeného prostoru, a to ani do nejbližšího okolí. Na jednotlivé akce přichází účastník campu včas.
2. Dodržuji pokyny a nařízení od vedoucích, které určují mé povinnosti v campu.
3. Se všemi účastníky akce žiji přátelsky, ochotně a rád jim pomohu, budou-li moji pomoc potřebovat.
Vyhnu se všem sporům, hádkám a šikaně ostatních účastníků.
4. Vedoucí jsou moji starší přátelé, kteří v campu zastupují mé rodiče a odpovídají za mou bezpečnost.
Budu je poslouchat, dodržovat pokyny, které mi dají a obrátím se na ně s plnou důvěrou, pokud budu
potřebovat radu nebo jakoukoliv pomoc.
5. Své věci, zejména oblečení udržuji čisté a pravidelně si měním spodní prádlo.
6. Cokoliv poškodím nebo zničím, jsem si vědom toho, že vzniklou škodu budou hradit moji zákonní
zástupci. Pokud se v pokoji, kde jsem ubytovaný, něco rozbije, mám povinnost to bezodkladně nahlásit
svému či jinému vedoucímu. Pokud se tak nestane, náhradu škody bude organizátor požadovat po
všech ubytovaných v daném pokoji.
7. Cítím-li, že jsem nemocen nebo zraním-li se, oznámím to ihned zdravotníkovi, případně vedoucímu.
8. Vodu na pití beru jen z určeného místa.
9. Dbám na to, aby v pokoji, kde bydlím, byla vzorná čistota. Čistotu udržuji i v celém areálu campu.
Odpadky házím jen do odpadkových košů.
10. V pokojích nepoužívám zapálené svíčky a žádného jiného otevřeného ohně.
11. Znám význam lesa, a proto nebudu porážet stromy, lámat větve a budu chránit i ostatní přírodu.
12. Od večerky do budíčku smím opustit pokoj jen tehdy, jdu-li na WC nebo v neodkladné záležitosti
(nemoc, zranění či nevolnost) za vedoucím.
13. Jídla si beru jen tolik, kolik sním. Potom si můžu případně přidat.
14. Cenné věci a peníze uložím ihned po příjezdu ke svému vedoucímu. Jinak jsem si vědom, že za
jejich případnou ztrátu nebude nikdo z organizátorů odpovídat.
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15. Bez vyzvání nevstoupím do jiných pokojů (chatek, kuchyně, provozních objektů a místností
určených vedoucím).
16. Mluvím slušně a nepoužívám vulgární výrazy a nadávky.
17. Dodržuji základní hygienické návyky a pravidla. Čistím si zuby a sprchuji se každý den.
18. Jsem si vědom zákazu kouření, konzumace alkoholu a užívání omamných látek a tento zákaz
dodržuji.
19. Trénuji pouze v době určené pro trénink a vždy pod dohledem vedoucího. Skákání bez přítomnosti
vedoucího se bere jako hrubé porušení řádu UMPP CAMPU.
20. Bezpečnost je na prvním místě, proto nepřeceňuji své schopnosti a vyhýbám se aktivitám, které
jsou pro mě rizikové.
21. Všechny škody, které způsobím na campu na majetku organizátorů či majetku majitele rekreačního
střediska za mě zaplatí rodiče.
22. S sebou na camp nevezu žádné ostré předměty (nůž, nůžky, atd.).
23. Používání mobilního telefonu, tabletu, chytrých hodinek a zábavné elektroniky (hry, počítače apod.)
je v průběhu celého campu zakázáno. Všechny výše uvedené předměty je nutno odevzdat zákonnému
zástupci při nástupu na camp.
24. Za nedodržování a svévolné porušování řádu UMPP Campu může být účastník potrestán
napomenutím nebo podmíněným vyloučením. Účastník pro soustavné porušování řádu UMPP Campu
může být z campu vyloučen a poslán domů bez finanční náhrady zbytku pobytu. V takovém případě je
zákonný zástupce, po dohodě s hlavním vedoucím campu, povinen účastníka v dohodnutém termínu
odvézt!
S řádem UMPP Campu zákonný zástupce seznámí účastníka před nástupem na UMPP CAMP. Toto
stvrzuje svým níže uvedeným podpisem. Takto podepsaný řád je potřeba odevzdat v den nástupu na
camp spolu s ostatními dokumenty.

V ___________________________ dne ____________
_______________________
Podpis zákonného zástupce
Jméno, příjmení a datum narození účastníka:__________________________________________
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