
Řád akce 

 
V tomto dokumentu jsou shrnuta pravidla a informace, kterými se musí řídit všichni, 

kteří se vyskytují na místě konání, tj. tábořišti a hrací ploše. 

 

 

➢ Rozhodující slovo mají organizátoři a je povinností je uposlechnout. 

 

➢ Stanování je možno pouze na místech k tomu určených (tj. na vyznačené louce). 

 

➢ Je zakázáno bez svolení organizátorů jakkoliv zasahovat do aktuální podoby lesa nebo 

louky (pokácet strom, hýbat s balíky slámy, apod.). 

 

➢ Ohniště je povoleno zakládat pouze v táboře, se svolením organizátorů a na místech, která 

vám k tomu vyhradí. Po skončení akce je povinností ohniště zcela zahladit. 

 

➢ Veškerý odpad se v táboře vyhazuje do určených igelitových pytlů Ty budou při hře 

umístěny i ve městech. Je tedy zakázáno cokoliv odhazovat mimo nebo pálit. 

 

➢ Je zakázáno požívat či poskytovat nelegální drogy a psychotropní látky. Jedinými 

tolerovanými legálními jsou alkohol a tabákové výrobky. 

 

➢ Na herní ploše a především v lese platí přísný zákaz kouření či jakékoliv manipulace s 

ohněm. 

 

➢ Kdo si zapálí v táboře, nesmí tím být nikdy svému okolí na obtíž. Pokud se kdokoliv 

ohradí, stěhujete se bez řečí jinam. Je zakázáno tabákové výrobky nabízet osobám 

mladším 18 let. 

 

➢ Alkohol je po dobu konání hry samotné zakázán. Konzumace v táboře se musí držet 

rozumných mezí a nikoho neobtěžovat. Je zakázáno alkohol nabízet osobám mladším18 

let. 

 

➢ Nenechávejte v táboře zvířata bez dozoru. Pokud se někdo proti přítomnosti zvířete 

ohradí, mazlíček bez řečí zmizí. Průběhu hry může být zvíře pouze na vodítku a nebude-li 

komukoliv z přítomných vadit. 

 

➢ Od 24:00 každého večera platí noční klid, prostý jakýchkoliv hlasitých projevů. 

 

➢ Pokud dojde k vážně události jako je požár či zranění, vyhledejte okamžitě některého z 

organizátorů či jinou odpovědnou osobu (zdravotník,…). 
 

➢ V průběhu celé akce se chovejte ohleduplně ke svému okolí, protože podle toho může být 

přistupováno i k vám a navíc je to lidská slušnost. 

 

➢ Všichni účastníci jsou mimo samotného řádu vázáni především zákony ČR, kdy neznalost 

neomlouvá a jejich porušení bude mít taktéž odpovídající právní následky. 

 

➢ Kdokoliv řád akce poruší, vystavuje se riziku v lepším případě napomenutí nebo až 

vyloučení z akce bez náhrady, což záleží pouze na posouzení organizátorů. 


