Zkrácené VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POBYTU
(vícedenní turnaje, soustředění apod. akce – dále jen pobyt)
3. Účastník „pobytu“ je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny vedení pobytu – trenérů a
asistentů, dále jen vedoucích. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků
pobytu. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky pobytu. V
případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem pobytu si vedení spolku FBC Dragons,
z.s. vyhrazuje právo vyloučit jej z pobytu a uplatnit příslušný stornovací poplatek (v takovém případě je
zákonný zástupce povinen si dítě na soustředění převzít do 24 hodin po telefonickém upozornění). V
případě, že tak zákonný zástupce neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou. Účastník pobytu je
povinen šetřit veškerý majetek a sportovní materiál, bez povolení nesmí vstupovat do cizích pokojů,
sportovních prostorů, šaten a do provozních prostorů apod.
4. Zákonný zástupce je povinen před nástupem na pobyt seznámit dítě přiměřeným způsobem
s pobytovým řádem, a to zejména s následujícími body:
Pobytový řád
a) Pohyb dětí – Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory určené k pobytu
sportovní areál, prostory činnosti a ubytování. Při pohybu v hale, tělocvičně, venkovních prostorách,
při hrách, na výletech, při koupání a ostatních doprovodných činnostech je dítě povinno dbát pokynů
vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez
souhlasu na určená místa (sportoviště, kuchyň, sklady, apod.).
b) Soukromí – Děti musí respektovat soukromí, pokoje ostatních, pokoje vedoucích.
c) Pokyny vedoucích – Děti musí respektovat pokyny vedoucích – nástupy, režim dne, noční
klid, apod.
d) Hygiena – Děti musí dodržovat základní hygienické návyky a chování – záchody,
umývárny, pokoje, kontrola pořádku, pořádek na sportovištích, mytí rukou, převlékání se, nakládání s
mokrými věcmi, apod.
e) Zdraví dítěte – V případě zdravotních problémů musí dítě tyto neprodleně nahlásit
vedoucímu nebo zdravotníkovi. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu zdravotníka (i vlastní léky,
vitamíny), vlastní léky je nutné oznámit zdravotníkovi (u mladších zdravotníkovi předat). Nález klíštěte
je potřeba hlásit zdravotníkovi, vytahuje je pouze on a zajišťuje jejich evidenci.
f) Strava – Děti musí respektovat zákaz jídla čehokoliv mimo určenou stravu a dodržovat pitný
režim. V případě hladu informuje vedoucí
g) Alkohol, drogy, kouření – Děti musí dodržovat přísný zákaz kouření, užívání alkoholu, drog
a omamných látek.
h) Bezpečnost – Děti jsou povinny dodržovat bezpečnost práce se sportovním materiálem
a nářadím a bezpečnost při hrách, dbát pokynů o pohybu cizích lidí v prostorách soustředění a při
hrách. Při nálezu nebezpečných předmětů (zejména pyrotechniky a zbraní) se nesmí těchto předmětů
dotýkat ani je zvedat a jsou povinny nahlásit nález vedoucímu, případně jiné dospělé osobě. Na
soustředění je zákaz užívání otevřeného ohně bez dohledu vedoucích.
i) Základy slušného chování – Děti by měly užívat zásady slušného chování (pozdravení,
prosba, poděkování) a neužívat sprostá slova.
j) Šikana, násilí – V případě násilí, šikany, sexuálního obtěžování je potřeba ihned upozornit
jakoukoli dospělou osobu (vedoucí, zdravotník).
5. Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že FBC Dragons, z.s. z pedagogických důvodů
nedoporučuje návštěvy na pobytu.
6. FBC Dragons, z.s. výslovně upozorňuje, aby účastník pobytu nevozil na pobyt mobilní telefon, jinou
drahou elektroniku, fotoaparát, případně jiné cennosti (šperky, hodinky). Z důvodu charakteru
ubytování nemůže zodpovídat za případné ztráty. Pokud účastník této výzvy přesto neuposlechne, je
povinen si cenné věci a peníze uschovat prostřednictvím vedoucího, který zajistí bezpečné uschování
mu svěřených věcí, v jiném případě FBC Dragons, z.s. neodpovídá za ztrátu věcí dítěte.
7. Účastník pobytu je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na pobytu. V případě, že nebude
mít potřebné vybavení dle seznamu, může vedoucí pobytu nezbytně nutné vybavení zakoupit a
zákonným zástupcům předat k proplacení.

