Poučení o bezpečnosti na lyžařském kurzu
Chata Sněžník, Kunčice 38, 78832, Staré Město, 13. 1. 2019 – 18. 1. 2019
Žák je v průběhu LK povinen dodržovat školní řád.
Výběr a rozšíření nejdůležitějších bodů řádu vztahujících se k lyžařskému kurzu:
1. Žák je povinen dbát všech pokynů instruktorů kurzu a pedagogického dozoru v době výcviku i
osobního volna. Pokyny se vztahují i na žáky, kteří se nezúčastňují výcviku ze zdravotních důvodů
a mají nařízen klidový režim na chatě. Žák se nesmí bez svolení instruktora vzdálit od družstva.
2. Žák je povinen chránit svůj život a životy ostatních osob. V případě poškození zdraví je povinen
poskytnout účinnou pomoc nebo ji zajistit. Každé zranění či nevolnost žák okamžitě hlásí,
nepřeceňuje své síly a schopnosti.
3. Žák je povinen chránit svůj a jemu svěřený materiál.
4. Žák je povinen dodržovat řád silničního provozu a přepravní řády.
5. Žák je povinen dodržovat návštěvní řád CHKO, popřípadě jiné návštěvní a ubytovací řády. Veškeré
nekázní či úmyslně způsobené škody hradí ten, kdo je způsobil
6. Je zakázáno přinést či požívat alkohol, nápoje obsahující alkohol, užívat nebezpečné nebo
omamné látky. Veškeré léky (i analgetika) smí užívat pouze po konzultaci se zdravotníkem kurzu!
Léky předepsané lékařem užívá pouze pod dohledem zdravotníka.
7. Během celého kurzu platí zákaz kouření. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm, s rozvody
elektřiny a plynu, používat neschválené elektrické spotřebiče.
8. Žák je povinen dodržovat řád dne včetně nočního klidu (účast na denním a večerním programu je
povinná). Žáci nesmí opustit vymezený prostor kurzu bez svolení instruktora, nesmí vycházet po
večerce z ubytovacích prostor. Žák je povinen seznámit se s plánem kurzu a denních rozpisů a
dodržovat je.
9. Organizační pokyny, program kurzu a poučení o bezpečnosti jsou závazné pro všechny účastníky
kurzu. Jejich nedodržení může mít za následek uplatnění výchovných opatření, popřípadě
vyloučení z kurzu bez nároku na vrácení zaplacených výloh!
Svým podpisem v přiložené podpisové listině potvrzuji, že jsem s pokyny bezpečnosti práce na LK
seznámen(a), že jim v plném rozsahu rozumím a jsem ochotný(a) je v plném rozsahu plnit a
respektovat.

