
Meno a priezvisko účastníka, trieda :................................................................................................... 

 

V dňoch 15. – 19.6.2019 sa uskutoční Kurz na ochranu života a zdravia  v RZ Crocus  Kežmarské 

Žľaby. Podmienkou účasti na vodáckom výcviku  je: 

- znalosť plávania 

- povinná záchranná vesta, dôsledne utiahnutá 

- správne a bezpečné nastupovanie a vystupovanie z lode 

- správne uchopenie a používanie pádla podľa pokynov inštruktora 

- jazda v skupine v primeranej vzdialenosti, nevzďaľovať sa od skupiny 

- dodržiavanie pokynov počas celej doby výcviku a udržiavanie max. sústredenosti 

a disciplinovanosti počas pobytu na vode 

Výcvik povedú kvalifikovaní inštruktori, pokynmi ktorých sa budú študenti riadiť. 

 

Program:    

- splav časti Váhu a Dunajca    súhlasím  /  nesúhlasím⃰ 

- podľa fyzických dispozícií študenta  túry v Tatrách  pre najzdatnejších, v prípade súhlasu 

rodičov, možnosť túry po vysokohorskú chatu  súhlasím  /  nesúhlasím⃰ 

 

 

Činnosti budú študenti absolvovať pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov a lekára. 

Celková cena kurzu bude cca 120,- eur (ubytovanie, plná penzia, doprava). 

Svojím podpisom potvrdzujem súhlas s programom. 

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní hore uvedenej hromadnej 

školskej akcie. V súlade s § 2 písm. y) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzujem, že som bol riadne 

poučený o dôsledkoch svojho súhlasu. S tým, aby sa tejto akcie zúčastnil(a)  môj syn / moja dcéra ⃰                

súhlasím  /  nesúhlasím⃰                                                                               

Dole podpísaný zákonný zástupca športovca / iný účastník súhlasím  /  nesúhlasím⃰ so spracovaním 

osobných údajov          (meno hráča, rok narodenia, škola) za účelom zabezpečenia a  dodržiavania 

pravidiel na školských športových súťažiach        (vyhlasovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu, spoluvyhlasovateľ Slovenská asociácia športu na školách / SAŠŠ, organizátor SAŠŠ 

a  organizačné zložky SAŠŠ), a iných podujatiach. 

Súhlasím  /  nesúhlasím⃰  s  fotografovaním,  s  použitím podobizne, obrazových snímok a obrazov i 

zvukových záznamov športovca, ktoré budú zaznamenané počas podujatia, vo forme ich komerčného 

i  nekomerčného zverejnenia v  tlačových alebo elektronických médiách, webových portáloch turnaja 

a vo forme ich sprístupnenia verejnosti za účelom podpory, propagácie, historických a štatistických 

údajov podujatia jeho vyhlasovateľmi a  organizátorom. 

 

 

 

Meno a priezvisko rodičov: .................................................................................................................. 

 

Dátum:....................              Podpis rodičov....................................................... 

 

⃰nehodiace sa prečiarknite 


