POVINNOSTI NOČNÍ HLÍDKY
1) Noční hlídka nastupuje v 22:00 hod. a končí v 6:00 vzbuzením služby.
2) Časový rozpis určuje vedoucí. Rozpis bude po celou noc vyvěšen na
nástěnce a každý bude vědět, koho má vzbudit.
3) Každý člen hlídky bude mít na krku píšťalku. U sebe bude mít i baterku,
kterou bude používat jen v nejnutnějších případech.
4) Minimálně 1x za 10 minut musí hlídající obejít celý tábor.
5) Hlídka musí být neustále ve střehu, nesmí být ve stanu.
6) Při obchůzce zkontroluje kuchyň, zásobák, nářaďák, zdravoťák, hangár aj.
7) Při zjištění podezřelé osoby vzbudí denního rádce. Při napadení alarmuje
tábor pískáním, či hlasitým voláním.
8) Hlídka dodržuje noční klid.
9) Hlídající si může jít lehnout až tehdy, když nastupující člen hlídky vyjde ven
ze svého stanu.
10) Nově nastupující hlídka se budí 5 minut před koncem staré hlídky.
11) Táborový čas určuje budík v kuchyni – nikdo si nesmí čas měnit!
12) Hlídka je řádně oblečena – pevné boty či holínky, v případě deště má pláštěnku.

POVINNOSTI DENNÍ SLUŽBY – služba v kuchyni
1) Služba nastupuje po ranním nástupu.
2) Do služby nastupuje celá skupina.
3) Služba plní pokyny pracovníků kuchyně, dbá na řádné umytí nádobí, pořádek ve dřevárně,
dostatek dřeva a třísek, vynesení odpadků, zasypaná odpadovka a latríny, dostatek barelů
s pitnou vodou, čerstvé chvojí na jímce, uklízená jídelna a utřené stoly.
4) Služba dodržuje denní řád a dbá na to, aby bylo jídlo vždy připraveno včas.
5) Každý člen služby si řádně před každou prací s potravinami umyje ruce mýdlem.
6) Služba nastupuje k jídlu jako poslední.
7) Služba nemusí na nástupy a bodování v kroji, pouze pokud má hodně práce.
8) Pokud má služba splněné úkoly zapojuje se do normálního programu tábora.
9) Služba neustále zabezpečuje dostatek pití v termo nádobách.
10) Po každém jídle má nachystané lavory na mytí a oplachování nádobí.
Služba dbá na třídění odpadu.

