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Příloha č. 2 – poučení o bezpečnosti a úrazové prevenci v rámci LVVZ

      Všichni účastníci kurzu jsou povinni se řídit příkazy vedoucího a instruktorů LVVZ
      Jsou povinni dodržovat školní řád SŠINFOTECH, denní řád kurzu a ubytovací předpisy hotelu Labyrint
      Jsou povinni plnit program LVVZ a účastnit se všech forem zaměstnání
      Bez vědomí vedoucího kurzu nebo vedoucího družstva je přísně zakázáno vzdalovat se z ubytovacího prostoru / hotelu Labyrint /, a prostoru 
      určeného pro lyžařský výcvik/sjezdovka Sachova studánka/
      Pro studenta platí přísný zákaz kouření /i elekt./, konzumace alkoholických nápojů,požívání návykových látek a vodní dýmky
      Dále platí přísný zákaz používání otevřeného ohně a manipulace s ním
      Je přísně zakázáno jakýmkoliv způsobem manipulovat s topnými tělesy na pokojích / případné závady je nutné hlásit ihned vedoucímu
      LVVZ, instruktorům nebo vedoucímu hotelu/
      Studenti jsou povinni dodržovat základní hygienická pravidla a aktuální proticovidová opatření. Jejich porušení může vést k vyloučení z kurzu
      Dále jsou povinni dodržovat všechna nařízení vedoucí družstev /výcvik, jízda na vleku, lyžařská výstroj a výzbroj, hromadná přeprava osob apod./
      Účastníci kurzu jsou povinni po ukončení LVVZ předat ubytovací prostory v původním stavu
      V případě porušení těchto výše uvedených pravidel nese student plnou zodpovědnost /výchovnou dle školního řádu, finanční náhrada škody/
      V případě hrubého porušení řádu kurzu a bezpečnostních opatření, může být student s vědomím rodičů a jejich doprovodem vyloučen z kurzu,
      případně řešen výchovnou komisí ředitele školy.
      V případě vážnějšího onemocnění nebo zranění bude student s vědomím rodičů a za jejich doprovodu odeslán domů.
      V případě vážnějšího onemocnění, zranění nebo hrubého porušení pravidel, bude student s vědomím rodičů a za jejich doprovodu odeslán domů.

Horní Bečva – 21.2.2022                           Mgr. Radan Nachmilner                                                                                     
                                                                          ředitel SŠINFOTECH FM   -  vedoucí kurzu                                                                                      

Poznámka: 1.  Toto poučení platí pro potřeby LVVZ   SŠINFOTECH FM (21. 02. - 25. 02. 2022)
                   2.  Součástí tohoto poučení je jmenný seznam účastníků kurzu s podpisem studentů

Poučení provedl: Mgr. Radan Nachmilner   - vedoucí kurzu   21.2.2022                                                                                        …………………………………………..
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