SMLOUVA
o chování se na schůzkách 49.PH Royal Rangers
Základní pravidla ohledně užívání pronajatých prostor na PTH
1. V budově PTH smíme chodit jen do prostor nám vymezených.
Tedy – tělocvična (Ne však do nářaďovny! Věci z ní vyndavají vedoucí.), šatna před
tělocvičnou, šatna před besídkou, WC a „obývák“) do ostatních prostor nemáme přístup
(jídelna, první patro včetně schodiště a chodby ke schodišti, suterén včetně schodiště
a chodby, další místnosti – kanceláře, sklady, sprchy...)
Výjimkou je 15 min. před zahájením schůzky a 15 min. po schůzce (než si děti vyzvednou
rodiče), kdy můžeme hrát fotbálek v jídelně.

2. Pití a svačina.
Občerstvujeme se pouze u stolu v „obýváku“ (výjimkou je občerstvení ve skupince během
programu). S jídlem a pitím nechodíme ani neběháme. Jíme pouze u stolu nad talířkem. Pokud
nadrobím, či něco rozleji, uklidím to po sobě. V mytí kalíšků a talířků a úklidu společných
prostor se střídáme po službách.

3. Šatna a převlékání.
Převlékáme se a necháváme si věci (boty, bundy, aktovky či batohy...) v šatně před besídkou
(dveře hned vlevo po vstupu do PTH). Boty patří na botník a bundy na věšáky.

4. Prostor kolem PTH.
Pokud není výslovně řečeno jinak používáme pouze prostor s dětským hřištěm před PTH
(travnatá plocha před vstupy do PTH). Nesmíme chodit za či pod PTH (k silnici a na cestu
k plotu) ani na parkoviště před PTH či cestu do ETS.

Pravidla chování
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.

Poslouchám vedoucí.
Pomáhám druhým.
Na schůzky chodím včas a připraven. (Nosím věci, co mám mít na schůzku).
Účastním se s ostatními společných aktivit.
(v prostorách k tomu určených – tj. nejsem jinde než ostatní)
Hlásím se o slovo.
Udržuji pořádek a neničím vybavení.
Neposmívám se ani nemluvím neslušně.
Neubližuji druhým.
Zákaz používání mobilů a elektroniky na schůzce.
(zůstanou v batohu, nebo je možné si je nechat zamknout v kanceláři u Pavla)

Výchové prvky
1. Posmívání se, neslušná mluva = kliky či dřepy dle věku.
2. Neposlušnost 1. varování = kliky či dřepy dle věku
2. varování = speciální úkoly
3. Nemožnost přijít na další schůzku.
4. Zatelefonování rodiči, který si dítě vyzvedne přímo ze schůzky.
Souhlasím s těmito pravidly a slibuji, že se jimi budu řídit.
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