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Sportovní kurz -  pokyny 
 
Termín konání:   19. 6. 2017 – 23. 6. 2017 
 
Místo konání: Orlík - Podskalí      

 
 

Povinné vybavení:  oblečení odpovídající sportovnímu kurzu (nezapomeňte plavky, 
pevnou a sportovní obuv), hygienické potřeby. 
Dále obvazový materiál (náplast, pružné obinadlo), užívané a preventivní léky, 
občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny. 
 
Doprava:    19. 6. 2017 v 8:00 sraz na parkovišti LIDL (naproti škole) 
 

23. 6. 2017 příjezd cca 12 hod k LIDLU 
 
Při dopravě dodržujte pokyny vedoucích. 
 
 Bezpečnostní předpisy a zásady chování:  
 
V době konání sportovního kurzu platí spolu se Školním řádem také bezpečnostní 
předpisy pro jednotlivé sporty včetně chování ve vodě a řád ubytovacího zařízení. 
S níže uvedenými bezpečnostními předpisy a zásadami chování jsou žáci seznámeni 
vedoucím kurzu před odjezdem a na začátku kurzu. 
 

 žáci po celou dobu konání kurzu dbají osobní bezpečnosti a zásad 
slušného chování, dodržují zásady sportovního kurzu a pravidla 
silničního provozu, 

 
 žáci po celou dobu konání kurzu mají zakázáno přechovávat a 

konzumovat alkoholické nápoje, jakékoliv omamné či jiné návykové 
látky, 

 
 v době konání kurzu žáci dbají pokynů vedoucího kurzu nebo ostatních 

instruktorů a neprovádějí činnosti, které jim nebyly nařízeny nebo 
povoleny, 

 
 vstup do vody je povolen pouze za přítomnosti a souhlasu pedagogického 

dozoru, 
 
 o všech změnách zdravotního stavu žáci neprodleně informují vedoucího 

kurzu, zdravotníka nebo instruktory, 
 

 



 
 žákům je zakázáno brát s sebou na kurz cenné předměty, v případě ztráty 

škola nenese odpovědnost za způsobenou škodu, 
 

 žákům je zakázáno při výcviku a pobytu v přírodě opouštět družstvo bez 
předchozího svolení instruktora,  

 
 po dobu konání kurzu v ubytovacím zařízení se dodržuje ubytovací řád 

daného zařízení a dbá se pokynů vedoucího kurzu a instruktorů, popř. 
pracovníků ubytovacího zařízení,  
 

 žáci udržují pořádek a čistotu, šetří majetek a vybavení - škody, které žák 
způsobí ubytovateli na zařízení, je povinen uhradit, 
 

  žákům je zakázáno opouštět ubytovací zařízení bez předchozího svolení 
vedoucího kurzu, 
 

 v celém ubytovacím zařízení (i jeho okolí) je po celou dobu pobytu 
přísně zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit!  

 
V případě porušení výše uvedených zásad může být žák potrestán až vyloučením z 
kurzu a zákonní zástupci jsou povinni si svého syna (dceru) vyzvednout v 
ubytovacím zařízení. 
 
 
Poznámka –omluva: V původní kalkulaci jsem zapomněla k ceně za stravu 
připočítat DPH ( 15% ). Tato částka – 132,- Kč bude vybrána od studentů  
na místě. Někteří zaplatili jiné částky, než byly předepsány, což bude samozřejmě 
zohledněno. 
        Jana Mansfeldová 
 
 
zde odstřihni____________________________________________________________ 
 
Sportovní kurz 19. 6. 2017 – 23. 6. 2017 
 
Jméno a příjmení: 
Třída: 
Alergie, léky: 
Jiná důležitá sdělení: 
 
Potvrzuji souhlas s výše uvedenými sděleními:  ano ne 
 
Potvrzuji, že uvedený student je plavec   ano  ne 
 
Bezinfekčnost bude dodána v den odjezdu u autobusu!!! 
 
 
 
 
 
 
Datum:   podpis žáka   podpis zákonného zástupce 


