Základní informace k organizaci sportovního kurzu 2. ročníků 2018
Poskytovatel:
Žďárský potok 64, 795 01 Stará Ves
Ing. Ludmila Doležalová, MBA, výkonná ředitelka
Korespondenční adresa: RS Březová, Rokytnice nad Rokytnou 675 25
Strava
5x denně ve složení: snídaně + přesnídávka (vydávaná u snídaně) + oběd + svačina + večeře, s výjimkou dne příjezdu a odjezdu, kdy strava bude upravena dle doby zahájení a ukončení pobytu,
zajištění pitného režimu po celý den.
Program
Dle výběru – PANDORA PLUS.
Programový instruktor je oprávněn během realizace aktivit, zejména těch, které může absolvovat
v jednu chvíli jen jeden jedinec a ostatní přihlíží, vybídnout pedagoga, v případě, že se pedagog
programu nezúčastňuje, aby byl v danou dobu přítomen. Instruktor vždy před danou aktivitou poučí
žáky o bezpečnostních pravidlech. Instruktor je oprávněn kdykoliv vyloučit zcela z programu
jedince pro nevhodné chování či nerespektování bezpečnostních pravidel.
První pomoc
Zdravotník poskytne v případě potřeby první pomoc, vydá léky, kromě léků, které jsou výhradně
na předpis nebo léků velmi specifických, ošetří drobná poranění. V případě potřeby zajistí odvoz do
nemocnice.
Pojištění
Poskytovatel má řádně uzavřené pojištění na pojištění odpovědnosti z činnosti, které se vztahuje na
povinnost poskytovatele k náhradě újmy (na zdraví či majetku), která vznikla poškozenému v
souvislosti s výkonem pojištěné činnosti, a poskytovatel zároveň porušil právní povinnost. Pokud
poskytovatel právní povinnost neporušil, za vzniklé škody na majetku a zdraví neodpovídá.
Pokud tak v průběhu programu dojde ke škodě na zdraví či majetku žáka a poskytovatel neporušil
zákonné právní povinnosti, není poskytovatel za škodu na zdraví či majetku klientů odpovědný.
Tuto škodu pak může poškozený požadovat po tom, kdo mu škodu způsobil, či uplatnit jako
pojistnou událost u pojišťovny, u které má uzavřené úrazové pojištění.
Doporučujeme pro případ, že úrazové pojištění běžně žák nemá, aby si na danou akci úrazové
pojištění včetně připojištění rizikových sportů uzavřel. Ke zvážení je také pojištění odpovědnosti za
škodu.
Práva a povinnosti účastníků
Užívat ubytovací prostory řádným způsobem v souladu s jejich charakterem a dbát provozního řádu.
Pedagogičtí pracovníci nesou plnou odpovědnost za všechny své účastníky po celou dobu pobytu v
RS Březová. Nesou odpovědnost za vhodné chování a jednání žáků ve středisku, a to i v programu
zajišťovaném programovými instruktory STAN. Berou na vědomí, že poskytovatel může vyloučit
z programu žáky, kteří se chovají nevhodně či neuposlechnou bezpečnostních pokynů a pravidel
programového instruktora.
Koupání v rybníku je povoleno pouze se souhlasem pedagoga a plně na jeho odpovědnost. Skákání
do rybníku je zakázáno.

Organizační pokyny
Doprava - vlastní z Hradce Králové autobusem do RS Březová
Čas příjezdu a odjezdu
– odjezd z HK v 8:00 hodin, příjezd do RS cca 10:30 hodin
– odjezd z RS ve 13:00 hodin, příjezd do HK cca 15:30 hodin
Počet žáků a pedagogů
Tři měsíce před začátkem pobytu musíme sdělit počet účastníků. Stornopoplatek je účtován za
každého chybějícího žáka nad 10% ve výši 30% z ceny pobytu žáka.
Informace k samotnému pobytu:
Váš instruktor – Vaše „pravá ruka“ během celého pobytu
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, přání nebo i stížnost, řekněte to vašemu instruktorovi, a ten vám
dá odpověď či poskytne kroky k uspokojení vaší strany. Žádáme o dodržení tohoto hierarchického
postupu. Instruktor je proškolen pro běžné situace, a pokud by si přeci jen nevěděl rady, sám to
sdělí vedoucímu pracovníkovi ve službě.
Programová část
Náplň programu vychází z vybraného modelu programu. Přesný harmonogram je předložen vždy až
po příjezdu. S celým programem vás seznámí instruktor po příjezdu. Jsou možné úpravy programu
(možné v našich silách).
Vezměte na vědomí, že z hlediska bezpečnosti může instruktor při nepříznivém počasí upravit
harmonogram realizace aktivit, v krajním případě i danou aktivitu zcela zrušit, bez nároku na slevu
pro školu. Instruktor může z jakékoliv aktivity, z hlediska bezpečnosti klientů, vyloučit osoby pro
nekázeň či pro podezření ze skutečnosti, že jsou pod vlivem léků, alkoholu či návykových látek.
Vybavení s sebou
1) Přezůvky!!! Přezouvání je povinné a jeho dodržování se vyžaduje. Je nutné zejména v ubytovací
části.
2) Sportovní obuv - vzhledem k outdoorovému charakteru aktivit doporučujeme na program volit
pevnou sportovní obuv, doporučujeme vzít si i náhradní boty.
3) Sportovní oblečení pro případ studeného i teplého počasí.
- tílka s krátkým rukávem, s dlouhým rukávem, spodní prádlo, noční prádlo, ponožky silné, slabé,
svetr, tepláková souprava,
4) Toaletní potřeby: mýdlo, ručník, kartáček na zuby, hřeben, kapesníky, opalovací krém, osobní
hygienické potřeby
5) Vlastní hrníček na pití či menší PET láhev a malou lžičku (na jogurt). Hrníčky na pití budou k
dispozici v době výdeje jídel. Mimo tuto dobu si můžete kdykoliv v jídelně načepovat pití do své
láhve či do svého hrníčku. Z praktických důvodů doporučujeme spíše PET láhev, kterou si s sebou
můžete vzít i do programu a nemusíte pak z programu odbíhat.
6) Ostatní vybavení: průkazka zdravotní pojišťovny, pláštěnka, baterka, plavky, sluneční brýle,
budík, šicí a psací potřeby, hudební nástroje, pružné obinadlo, náplast, osobní léky.
Další informace
Vezměte si kapesné.
- ve středisku je bufet, zakoupit si můžete cukrovinky, nanuky, nápoje, originální upomínkové
předměty značky STAN – kšiltovku, čepici, termo hrnek, náramek, odznak, pohlednice.
K dispozici je klubovna – za drobný poplatek si zde můžete zahrát kulečník či stolní fotbal. Na
středisku se peče výborná pizza! V nabídce je osm druhů.
K dispozici jsou dvě asfaltová hřiště a hřiště na plážový volejbal. Máte-li možnost dovézt si s sebou
drobné sportovní vybavení (míče, létající talíře atd.) a přeprava vybavení vás nezatěžuje, zejména
pokud cestujete vlastním autobusem, tuto možnost vlastního vybavení zvažte.
Hradec Králové 10. dubna 2018

