Príloha č. 2 Zásady správania sa na školských a mimoškolských
podujatiach
F. SPRÁVANIE SA NA LYŽIARSKOM VÝCVIKU (LV)
LV je súčasťou školského vyučovania a denný výcvikový program je povinný pre
všetkých zúčastnených ţiakov.
a)

Ţiaci na exkurziách, výletoch, vychádzkach, kurzoch a pod. sú povinní
dodrţiavať Školský poriadok.

b)

Ţiak je ďalej povinný:
- dodrţiavať pokyny vedúceho akcie, inštruktorov, lekára (zdravotnej sestry) a
prítomných pedagogických zamestnancov,
- dodrţiavať program a náplň akcie, harmonogram zamestnaní schválený
vedením školy,
- nahlásiť akékoľvek zdravotné problémy bezodkladne vedúcemu akcie alebo
lekárovi,
- predchádzať úrazom a dodrţiavať verejný poriadok,
- ohlásiť úraz, ak bol svedkom úrazu, podľa moţnosti poskytnúť prvú pomoc a
byť prítomný pri spísaní záznamu o úraze,
- nekonzumovať nepitnú vodu, neznáme ovocie a zeleninu,
- dodrţiavať presnosť nástupov na zamestnania,
- nenosiť so sebou cenné veci (šperky, elektroniku, väčší obnos peňazí ai),
- zodpovedať sám za svoje osobné veci,
- nahlásiť stratu vecí vedúcemu akcie,
- dodrţiavať zákaz vstúpiť na súkromný majetok iných osôb a nepoškodzovať
tento majetok,
- presúvať sa po komunikáciách v organizovanom útvare len po vyznačených
prechodoch pre chodcov a dodrţiavať pravidlá cestnej premávky,
- pohybovať sa v prípade osobného voľna v exteriéroch v skupinách (min. 2členných) a oznámiť vedúcemu akcie miesto svojho pohybu,
- predloţiť pedagogickému dozoru (PD), v prípade potreby vzdialiť sa od
skupiny, písomný súhlas zákonného zástupcu,
- nepoškodzovať meno SR a školy svojím správaním,
- predloţiť potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať LV,
- dodrţiavať denný reţim (budíček, čas podávania stravy, nástupy na výcvik,
večierku ai),
- zdrţiavať sa v čase osobného voľna len vo vymedzenom priestore podľa
pokynov PD,
- podriadiť sa pred začiatkom výcviku kontrole výstroja, lyţiarskeho viazania
(ktorému výrobca zaručuje bezpečnosť pri pouţívaní, a ktoré je zabezpečené
proti samovoľnému uvoľneniu lyţe alebo inej súčasti lyţiarskeho výstroja),
primeraného oblečenia podľa poveternostných podmienok,
- pohybovať sa so športovým náčiním tak, aby neohrozoval iných,
- dodrţiavať dôsledne pokyny vedúceho druţstva,
- správať sa podľa pokynov vedúceho druţstva pri nastupovaní, počas jazdy a
pri vystupovaní z lyţiarskeho vleku,
- zaloţiť si na sedačke záklapku, nenakláňať sa a sedieť pokojne,
- jazdiť na vleku v stope, nedotýkať sa stĺpov, nehojdať sa,
- vyhýbať sa prekáţkam na svahu (sneţné delá, stoţiare, stĺpy ai),
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- dodrţiavať prísny zákaz voziť sa individuálne na akomkoľvek dopravnom
prostriedku (sneţný skúter, ratrak ai),
- jazdiť na svahu tak, aby neohrozil seba ani druhých,
- dbať na dostatočný odstup pri jazde za iným lyţiarom na svahu,
- pri predbiehaní ponechať dostatočný priestor predbiehanému lyţiarovi
(predbiehať moţno sprava aj zľava),
- zastavovať len v odôvodnených prípadoch na okrajoch zjazdovky tak, aby
neboli ohrození ďalší účastníci,
- stúpať alebo zostupovať po okraji lyţiarskej trate,
- opustiť čo najrýchlejšie miesto na svahu, kde spadol,
- presvedčiť sa pri vjazde na trať a pri rozjazde po zastavení, či sa zhora alebo
zdola nepribliţuje iná osoba,
- nesadať si bezdôvodne uprostred zjazdovky a neohrozovať tým seba aj
ostatných,
- mať prehľad o situácii pred sebou,
- jazdiť rýchlosťou primeranou svojim schopnostiam a moţnostiam, terénu,
snehovým podmienkam a počtu lyţiarov na lyţiarskej trati.
V prípade porušenia predpisov môže byť účastník vylúčený z akcie bez nároku
na vrátenie zaplatených výdavkov a v sprievode zákonného zástupcu poslaný
na vlastné náklady domov .
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