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POKYNY A PROHLÁŠENÍ KE KONÁNÍ SPORTOVNÍHO SOUSTŘEĎENÍ, 

ORGANIZOVANÉ BEACHVOLEJBALOVOU ŠKOLOU PRAHA, Z. S. 
Odevzdejte při příjezdu! 

 

Jméno a Příjmení (člena beachvolejbalové školy):      

 

Bezpečnost a chování na akci: 

1. Na sportovním soustředění je zakázáno provozovat veškeré činnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a bezpečnosti 

ostatních účastníků soustředění. 

2. Na sportovním soustředění vystupují členové ukázněně, dodržují pravidla slušného chování, řídí se pokyny trenérů a 

dále jsou povinni dodržovat následující pokyny či omezení: 

a. dodržují dopravní předpisy a pravidla pro přepravu v hromadných dopravních prostředcích 

b. dodržují provozní řád ubytovacího zařízení 

c. v ubytovacím zařízení se chovají tak, aby úmyslně nezpůsobili škodu na zařízení a vybavení, na věcech nebo 

zdraví svém a jiných osob 

d. dodržují zákaz opuštění areálu ubytování bez vědomí trenérů 

e. dodržují zákaz vzájemného navštěvování na cizích pokojích po večerce 

f. dodržují zákaz používání otevřeného ohně a zákaz vlastnit či užívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety) 

g. dodržují zákaz sedání na okna ubytovacího zařízení a případného vylézání z nich  

h. dodržují zákaz hlazení cizích zvířat 

 

V případě, že člen poruší závažným způsobem bezpečnost a výše uvedené body, bude vykázán na vlastní náklady z příslušné 

akce školy.  

PROHLÁŠENÍ  ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil výše uvedenému členovi karanténní opatření nebo lékařský 

dohled a že mi je též známo, že v posledním týdnu nepřišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí, 

a je v den odjezdu zdrávo. Jsem si vědom/a/ právních následků, které by mne postihly za nepravdivost tohoto prohlášení. 

Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za úmyslné škody, které způsobí výše uvedený člen na zařízení dopravního 

prostředku či vybavení ubytovacího zařízení v době trvání soustředění. Zavazuji se případnou škodu uhradit v plné výši. 

Jsem si vědom/a, že za ztrátu či poškození cenností (mobil, herní konzole, PC apod.), které nejsou součástí určeného 

vybavení na soustředění, škola, dopravce a ubytovatel nepřebírají odpovědnost. 

Souhlasím s volným pohybem výše uvedeného člena na omezeném místě a po omezenou dobu (krátký „rozchod“, hry, 

„bojovky“ apod.) 

Souhlasím s:  - uveřejněním fotek z kurzu 

  - nutného odvozu mého dítěte k lékaři se zdravotníkem 

  - ošetřením mého dítěte zdravotníkem nebo lékařem 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne:       Podpis zákonného zástupce: 

 

 

 

 


