
1. Vězni musí být ztiha během období odpočinku, po večerce, během jídla a 
kdykoli jsou mimo vězeňský dvůr. 
 

2. Vězni smí jíst pouze v čase k tomu určeném. 
 

3. Vězni se musí zúčastnit všech aktivit, jež se ve vězení odehrávají. 
 

4. Vězni musí v celách stále udržovat pořádek. postele musí být ustlány a 
osobní věci musí být udržovány v čistotě a v pořádku. Na podlaze nesmí 
být žádné nečistoty. 
 

5. Vězni nesmí přesouvat, hyzdit či jinak poškozovat vězeňský majetek, 
jako např. stěny vězení, stropy, okna, dveře, či s tímto majetkem 
neoprávněně manipulovat. 
 

6. Vězni nesmí rozsvěcet či zhasínat světla. 
 

7. Vězni musí jeden druhého oslovovat pouze číslem. 
 

8. Vězni musí oslovovat dozorce vždy oslovením "pane dozorce" a pro 
vrchního dozorce používat oslovení "pane vrchní dozorce". 
 

9. Vězni nikdy nesmí nazývat svůj stav jako "experiment" nebo "simulaci". 
Zůstávají ve výkonu trestu až do případného propuštění. 
 

10. Vězni mají vyhrazeno pět minut an použití záchodu. Po stanoveném 
pobytu na záchodě nebude vezeň znovu vpuštěn na záchod po dobu jedné 
hodiny. Použití záchodů budou kontrolovat dozorci. 
 

11. Kouření je výsadou. Bude povoleno po jídle nebo dle pokynů dozorců. 
Vězni nikdy nesmí kouřit v celách. Porušení pravidel o kouření znamená 
pro daného vězně trvalá zákaz kouření. 
 

12. Dostávat poštu je výsada. Všechna pošta bude prohlédnuta a 
cenzurována. 

 

13. Návštěvy jsou výsadou. Vězni, kteří mají povolenou návštěvu, se s ní 
musí setkat u dveří vězeňského dvora. Návštěvy budou kontrolovány dozorci 
a dozorce má právo ukončit návštěvu kdykoli podle svého uvážení. 
 

14. Všichni vězni v celách si musí stoupnout, kdykoli do vězení přijde 
vrchní dozorce nebo ředitel či jakýkoli jiný návštěvník. Vězni pak musí 
vyčkat na příkaz, aby si mohli opět sednout nebo pokračovat v probíhající 
činnosti. 
 

15. Vězni musí vždy poslechnout všechny příkazy vydané dozorci. Příkaz 
dozorce je vždy nadřízen jakémukoli psanému předpisu. Příkaz vrchního 
dozorce je vždy nadřízen příkazu dozorců i písemným předpisům. Příkazy 
ředitele věznice mají svrchovanou platnost. 
 

16. Vězni jsou povinni oznámit jakékoli porušení předpisů dozorcům. 
 

17. Neuposlechnutí některého z uvedených předpisů bude trestáno. 
 

v originále zde : http://www.prisonexp.org/pdf/rules.pdf 


