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Pravidla a řád lyžařského kurzu
LVK TA 12. - 18. 2. 2018
Chata U svaté Anny, Špindlerův Mlýn
Pro lyžařský kurz platí stejně tak jako pro ostatní akce pořádané školou příslušná ustanovení
školního řádu. Dále pak platí tato pravidla:
1. Po dobu trvání kurzu se studenti řídí pokyny pedagogického a zdravotnického dozoru,
účastní se připraveného programu a dodržují stanovený denní režim.
2. V souladu se školním řádem je během kurzu zakázáno kouřit, přechovávat a konzumovat
alkoholické nápoje a omamné látky.
3. Účastníci kurzu respektují řád ubytovacího a stravovacího zařízení a provozní řád
lyžařského areálu.
4. Studenti jsou povinni neohrožovat zdraví své ani svých spolužáků a nezpůsobit žádnou
škodu při praktickém výcviku nebo v době osobního volna.
5. Vzájemné návštěvy na pokojích ubytovacího zařízení jsou povoleny pouze se souhlasem
všech osob ubytovaných na daném pokoji. V době nočního klidu (od 22,00 do 7,00) jsou
všichni na svých pokojích a zachovávají klid.
6. Opustit budovu ubytovacího zařízení či lyžařské družstvo v době výcviku, je možné pouze
s vědomím pedagogického dozoru, a to v odůvodněných případech.
7. Účastníci jsou povinni ohlásit všechny závady, které zpozorují na ubytovacím zařízení,
které by mohly ohrozit jejich bezpečnost.
8. Studenti jsou povinni na pokojích, ve využívaných prostorách chaty a v lyžárně udržovat
přiměřený pořádek.
9. Způsobenou škodu na ubytovacím zařízení je student povinen uhradit.
10. Studenti jsou při lyžařském výcviku rozděleni do družstev, kde se řídí pokyny svého
instruktora.
11. Při lyžařském výcviku jsou studenti povinni užívat doporučené ochranné pomůcky.
12. Lyžařskou výzbroj a výstroj udržují studenti v pořádku a čistotě. Lyže a snowboardy jsou
ukládány, opravovány a mazány pouze na místě k tomu vyhrazenému.
13. O změnách zdravotního stavu studenti neprodleně informují pedagogický a zdravotnický
dozor a to s dostatečným předstihem začátku výcviku.
14. Porušení stanovených pravidel a řádu kurzu bude řešeno v souladu se školním řádem
s uplatněním příslušných kázeňských opatření. V případě velmi vážného nebo opakujícího
se porušení pravidel bude student bez náhrady z kurzu vyloučen.
Prohlášení:
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) seznámen(a) s výše uvedenými pravidly a řádem
lyžařského kurzu.
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Datum:
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