
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická 

Lyžařský kurz – Pravidla bezpečnosti  

(osnova proškolení účastníků) 

Třída P1, V1 

Termín: 7.2. – 12.2.2016 

Místo: Hotel Jestřebí, Lipno -  lyžování: rakouské středisko Hochficht 

Sraz účastníků: 13.30 hod před hotelem Akcent – Ženské domovy Smíchov 

Odjezd: 7. 2. 2016 - 14.00 hod. 

Návrat: 12. 2. 2016 – Praha 12.00 hod. 

V zájmu ochrany a bezpečnosti byli účastníci seznámeni s následujícími pravidly a 
jsou si vědomi toho, že je třeba bezpodmínečně nutné dodržovat: 

• V průběhu celého pobytu je žák povinen dodržovat základní zásady 
bezpečnosti pobytu tak, aby neohrozil zdraví své ani jiných spolužáků. 

• Po dobu konání kurzu platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických 
nápojů a jiných omamných látek. 

• Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy pro přepravu 
osob, dodržovat čistotu a pořádek. 

• Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat řád ubytovacího zařízení. 
• Každý účastník bude přesně dodržovat časový a pracovní plán dne, bez 

svolení pedagogického dozoru se nesmí vzdálit od skupiny. 
• Každý účastník má přísný zákaz svévolného opuštění ubytovacího zařízení. 
• Pedagogický dozor neručí za osobní věci žáků, ti jsou povinni dbát o 

zabezpečení jejich nezcizitelnosti samostatně. 
• Účastníci kurzu jsou povinni vzít si s sebou své osobní léky a s jejich 

užíváním seznámit vedoucí kurzu. 
• Před odjezdem každý účastník potvrdí toto písemné poučení svým podpisem. 

U nezletilých je též nutný podpis zákonného zástupce.   
• Před odjezdem každý účastník doloží písemné potvrzení o bezinfekčnosti. 

Potvrzení nesmí být starší než 3 dny. Rovněž toto potvrzení musí být u 
nezletilých podepsáno zákonným zástupcem. 

• Každý žák musí mít s sebou platný OP. 
• Každý žák musí mít s sebou lyžařskou helmu. 

 

V Praze dne 5. 2. 2016    Mgr. Ivan Pastucha 

      Vedoucí kurzu – tel. 608 514 927 



Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly bezpečnosti. 

 

Jméno, příjmení ……………………………………………třída …………………… 

Bydliště ………………………………………………………………………………… 

 

Podpis účastníka ……………………………………………. 

Podpis zákonného zástupce ……………………………….. 

 

 

Potvrzení o bezinfekčnosti 

Potvrzuji, že můj syn/moje dcera je zdravotně schopen/schopna účasti na lyžařském 
kurzu ve dnech 7. 2. – 12. 2. 2016. 

 

Jméno žáka …………………………………. 

 

Podpis rodičů………………………………… 

 


