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Poučení žáků o zásadách bezpečnosti a pobytu na LVK 
 

1. Při přepravě autobusem a jinými dopravními prostředky žáci dodržují přepravní předpisy, zejména je 

zakázáno stát, vyklánět se z oken, hlukem obtěžovat spolucestující. 

2. Při cestě z parkoviště autobusu na hotel, z hotelu na parkoviště autobusu, při vycházce dodržují nejen při cestě 

na silnici žáci pravidla bezpečnosti (BESIP), dodržují všechny pokyny vedoucího kurzu nebo instruktorů. 

3. Lyže a hůlky musí být pevně svázány, případně opatřeny visačkou se jménem. Doporučujeme obal na lyže. 

4. Osobní věci musí být v batohu nebo jiné vhodné pevné tašce. Je velmi nevhodné použít např. na lyžařskou 

obuv igelitovou tašku. 

5. Je zakázáno brát na kurz větší množství peněz a cenné věci. Žáci mají kdykoliv možnost si cennosti uložit 

u instruktorů (vedoucího kurzu). 

6. Při pobytu na hotelu dodržují žáci všechny předpisy stanovené pro pobyt na hotelu (Ubytovací řád HH Brans, 

Základní informace pro ubytované hosty HH Brans, Podmínky pobytů skupin na HH Brans). 

7. Žáci nesmí opouštět hotel a přijímat návštěvy bez vědomí vedoucího kurzu nebo instruktorů. 

8. Žáci jsou povinni dodržovat požární předpisy hotelu - ubytovacího zařízení (požární poplachové směrnice, 

evakuační plán). 

9. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, přestavovat nábytek, zacházet s otevřeným ohněm, 

je nutno šetřit vodou a jinými energiemi. 

10. LVK je akce školy, tzn., že se na žáky vztahují všechna ustanovení školního řádu. 

11. Žáci se řídí programem kurzu, denními rozkazy, nařízeními vedoucího dne, instruktorů, vedoucího kurzu. 

12. Služba z řad žáků je podřízená vedoucímu dne, vedoucímu kurzu a řídí se denním rozkazem a programem dne. 

13. Žákům je zakázáno při lyžařském výcviku opouštět družstvo. Jakékoliv opuštění družstva povoluje pouze 

instruktor. 

14. Žáci se při výcviku řídí pokyny instruktorů, všichni dodržují pravidla FIS. 

15. Žáci musí mít při výcviku seřízené vázání lyží, zapnuté všechny přezky na lyžařských botách, musí být řádně 

oblečeni, zejména musí mít lyžařskou helmu, rukavice, lyžařské brýle. 

16. Žáci jsou povinni ihned nahlásit zdravotníkovi, instruktorům nebo vedoucímu kurzu jakýkoliv úraz, příznaky 

onemocnění nebo jiný např. technický problém. 

17. Při jízdě na vleku/lanovce jsou žáci povinni dodržovat přepravní předpisy, řídit se pokyny obsluhy 

a instruktorů. 

18. Po celou dobu kurzu (včetně dopravy na kurz a zpět) dodržujeme pravidla bezpečnosti, abychom předcházeli 

jakýmkoliv úrazům. 

 
Na přiloženém seznamu žáci svým podpisem potvrzují, že byli dne 21.2.2020 poučeni   

o zásadách bezpečnosti a pobytu na LVK. 
 

 

Zlín 21.2.2020 
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