Pravidla pro účastníky lyžařského kurzu
Vážení studenti!
Níže uvedené pokyny platí v průběhu lyžařského kurzu, cestou do místa jeho konání a zpět.
Jejich hlavním smyslem je maximální zajištění Vaší bezpečnosti.
1. Lyžařský kurz je součástí výuky. Protože probíhá v náročnějších specifických
horských podmínkách, platí pro jeho organizaci zvláštní pokyny, které jsou závazné
pro všechny účastníky.
2. Účastníci jsou v souladu s těmito pokyny povinni dodržovat i provozní řád
ubytovacího zařízení.
3. Účast všech studentů na stanoveném denním programu je povinná. Bez povolení
instruktora se nikdo nesmí vzdálit od družstva.
4. Opustit ubytovací objekt není dovoleno bez souhlasu instruktora ani v doprovodu
rodičů. je zakázáno zvát si na kurz hosty z řad kamarádů, bez předchozí dohody
s hlavním vedoucím.
5. Nemocní se hlásí u zdravotníka kurzu v době k tomu stanovené. Akutní případy a
poranění je nutno hlásit ihned – při výcviku instruktorovi, v ubytovacím objektu
zdravotníkovi. Nemocní se samozřejmě nezúčastňují výcviku.
6. Lyže je dovoleno uskladňovat, opravovat a mazat pouze k tomuto vyhrazených
správcem ubytovacího objektu.
7. Škodu na zařízení ubytovacího objektu způsobenou úmyslně, nebo nedbalostí hradí
ten, kdo ji způsobil. Závady zjištěné při svém příchodu hlaste ihned vedoucímu kurzu.
Podobně hlaste i škody, ke kterým případně dojde během pobytu. Později zjištěné
škody hradí v pokojích společně všichni spolubydlící, v jiných částech objektu všichni
studenti.
8. V ubytovacím objektu je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm jinde, než
v místech k tomu určených.
9. V době od večerky do budíčku je nutno zachovávat naprostý klid ve svých pokojích.
10. Po celou dobu kurzu platí zákaz kouření.
11. Po celou dobu kurzu platí zákaz požívání alkoholických nápojů.
12. Porušení pravidel lyžařského kurzu může být potrestáno vyloučením a následným
odesláním domů.
13. Pokud by Vám některý bod těchto pravidel připadal nepřiměřený, přečtěte si znovu
úvod..

Čestné prohlášení studenta
Já, níže podepsaný (á), se zavazuji dodržovat Pravidla pro účastníky lyžařského kurzu. Jsem
si vědom (a) toho, že při jejich porušení za mne vedoucí kurzu není povinen nadále nést
odpovědnost a mohu proto být odeslán (a) na vlastní náklady domů. Zvláště si uvědomuji, že
nesmím pít alkohol, kouřit a užívat drogy. K těmto činnostem nebudu také nikoho nabádat.

V Praze dne: _____________________________

_____________________________
podpis studenta (ky)

