Rekreačný poriadok LDR ChaChaLand
1. Účastníci rekreácie sú povinní zachovávať v izbách, spoločných priestoroch a v celom objekte
poriadok, hádzať odpadky do nádob na to určených a dodržiavať hygienické zásady.
2. Ak to objektívne skutočnosti dovoľujú, deti sú ubytované na izbách podľa ich požiadaviek.
Chlapci a dievčatá však neobývajú spoločné izby za žiadnych okolností.
3. Ubytovacie priestory detí sa z bezpečnostných dôvodov nesmú zamykať.
4. Deti majú možnosť uschovať si vreckové a cenné predmety u svojho oddielového vedúceho.
Organizátori rekreácie nezodpovedajú za stratené veci či peniaze, ktoré neboli uschované
u oddielového vedúceho.
5. Deti sú povinné dodržiavať všetky pokyny vedúcich, animátorov a vedenia rekreácie, resp. všetkých
členov organizačného tímu rekreácie.
6. Deti nesmú ohrozovať svoje zdravie ani zdravie ostatných účastníkov rekreácie. Na cudzích
izbách sa smú zdržiavať len so súhlasom ich obyvateľov. Po večierke je zakázané zdržiavať sa
na cudzích izbách, resp. mimo vlastnej ubikácie.
7. Od detí sa počas rekreácie vyžaduje slušné správanie. Akékoľvek prejavy šikanovania, agresivity,
používanie vulgarizmov a iné porušenia zákonov a platných nariadení nebudú tolerované.
8. K zapožičanému materiálu, zariadeniam a športovým pomôckam sa deti musia správať
šetrne a vrátiť požičané veci nepoškodené. Každú spôsobenú škodu musí vinník zaplatiť.
9. Za priebeh dňa zodpovedá služba dňa, ktorú spravidla vykonáva zvolený oddiel pod vedením
svojho vedúceho. Služba dňa má na starosti predovšetkým budenie účastníkov rekreácie, prípravu
jedálne na raňajky, obed a večeru, upratanie jedálne po dokončení stravovania a jej prípravu na
večerný program podľa pokynov animátorov.
10. Oddiely sa stravujú spoločne, vstup detí do jedálne je povolený výhradne s oddielovým
vedúcim a so súhlasom služby dňa, a to v čase, ktorý špecifikuje oddielový vedúci.
11. Program dňa je záväzný pre všetkých účastníkov rekreácie. Na spoločných aktivitách sa
zúčastňujú všetky deti s výnimkou tých, ktorých od činnosti oslobodí zdravotník. Informácie
o programe poskytujú oddieloví vedúci a sumarizujú sa aj na večernom nástupe. Deti prichádzajú na
program včas, vhodne oblečené a pripravené podľa druhu programu.
12. V ChaChaLande platí čas posunutý o jednu hodinu dozadu oproti SELČ (napr. ak je na
Slovensku 12.00 h, v ChaChaLande je 11.00 h).
13. V ChaChaLande sa platí vlastnou menou – huterou ChaChaLandskou. Jej aktuálny kurz k euru
určuje výhradne Banka ChaChaLandská.
14. Vstup detí do bazéna je povolený len po súhlase hlavného vedúceho rekreácie, resp.
zdravotníka. Pri kúpaní v bazéne platia ďalšie pravidlá, podľa ktorých udáva pokyny prítomná
zodpovedná dospelá osoba. Nerešpektovanie týchto pokynov sa trestá zákazom kúpania.
15. Počas popoludňajšieho odpočinku sa deti nezdržiavajú na priamom slnku.
16. Deti vo vlastnom záujme majú informovať svojho oddielového vedúceho o akomkoľvek
probléme, ktorý sa vyskytol. Bezodkladne mu tiež hlásia stratu či poškodenie svojich vecí.
V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí informujú zdravotníka alebo oddielových
vedúcich v ktoromkoľvek čase počas dňa.
17. Bez súhlasu hlavného vedúceho rekreácie alebo jeho zástupcu je zakázané opustiť miesto
rekreácie, a to ani v sprievode rodiča (zákonného zástupcu). Súhlas na opustenie miesta rekreácie
v sprievode zákonného zástupca má vždy písomnú formu.
18. Je prísne zakázané fajčenie, požívanie alkoholických nápojov, drog alebo iných omamných,
resp. návykových látok. Taktiež sa zakazuje držanie potenciálne nebezpečných predmetov,
ktoré môžu byť dieťaťu odobrané.
19. Porušenie tohto rekreačného poriadku sa trestá podľa povahy previnenia, a to aj prípadným
ukončením rekreácie dieťaťa, ktoré bude dopravené domov na náklady rodiča (zákonného zástupcu).

