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Pokyny pro účastníka akreditovaného kurzu
Záchrana z válce
Termín: 21.4.
Místo konání: na stupni řeky Úpa mezi vesnicemi Doubravice u České Skalice a Zvolí. Autem se
dá po polní cestě dojet až na místo. Od silnice je vzdálené zhruba 300m.
Lektoři: Ing. Vladimír Pilát, Ing. Jiří Kubálek
Stravování: není zajištěno, na oběd bude vyčleněna 1 hodina. V blízkém okolí však není žádná
restaurace, a proto je důležité mít jídlo a pití vlastní.
Sraz: 21.4. v 8:45 hodin u místa konání. Na plánku je místo označeno šipkou. Jedná se o cestu
mezi Doubravicí a Zvolí (blíže od Zvole je polní cesta k řece – bude označena transparenty se
šipkami od 8:15). GPS: 50°22'18.17"N,15°59'3.49"E (Mapy.cz) Prosíme o dochvilnost, jelikož
program kurzu je časově náročný.

Ukončení kurzu: 21.4. okolo 17 hodiny
Nutné vybavení: boty do vody (doporučujeme neoprénové ponožky v kombinaci s kotníkovými
„plátěnkami“ nebo neoprénové kotníkové boty), nutný neoprén (budeme provádět praktický
výcvik a voda je opravdu studená), oblečení do vody (nejlépe vodoodpudivá úprava – nátělník,
tričko s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty), nepromokavá bunda, minimálně 1x karabina se
zámkem, 1x karabina, vesta s bezpečnostním popruhem, helma. Doporučujeme neoprénové
rukavice a něco na sezení (stolička, karimatka). Pokud vlastní vestu nebo helmu nemáte, za
poplatek 15Kč/den ji zajistíme. Je to ale nutno nahlásit minimálně 14 dnů před začátkem kurzu.
– Na tento kurz potřebujete vlastní loď, na které nejčastěji jezdíte. V případě kajaku nutná
znalost eskymáka!!!!.
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Upozornění:
– tento praktický kurz bude prováděn na nezastřešeném místě i za nepříznivého počasí
– místo je mimo dosah civilizace bez jakéhokoliv zázemí
– v případě zvýšeného vodního stavu si Vodácká škola záchrany vyhrazuje právo na zrušení kurzu.
Za tohoto stavu by totiž pořádání kurzu mohlo být nebezpečné. Dále upozorňuje na možnost
změny místa konání kurzu (cca 10 km od výše uvedeného) nebo jeho úplné zrušení, pokud by
byly nepříznivé hydrologické podmínky.
– pro potřeby vystavení akreditované osvědčení nám prosím emailem zašlete datum narození,
pokud jste tak již neučinili!
Podmínky účasti:
• potvrzení o dovednosti plavat (plavec je osoba, která uplave alespoň 200m libovolným
plaveckým stylem bez zastávek a pod vodou uplave alespoň 10m) – písemné prohlášení, které se
vyplní na místě.
• potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti účasti na tomto kurzu – Potvrzení o schopnosti
absolvovat sportovně-vodácký kurz (potvrzení ne starší jak 1 rok). I když chápeme komplikaci
spojenou s vyřízením potvrzení, jedná se nám především o zajištění Vaší maximální bezpečnosti.
Zvláště tento kurz je velmi výjimečný a vyžaduje i výjimečná opatření. Potvrzení od lékaře není
vyžadováno, pokud jste již potvrzení v rámci jiného kurzu někdy předkládali, nebo jste
členem vodáckého svazu (SVoČR, ČSK, Vodní skauti, SVMS) - nutno předložit platný
průkaz, nebo jste členem IZS (hasič, lékař, policista).
• věk nad 15 let (do věku 18 let musí účastník absolvovat kurz v doprovodu osoby starší 18 let
jako zástupcem, která bude dbát na jeho bezpečnost). V tomto případě není možné vystavit
akreditované osvědčení.
• zákaz požívání alkoholických nápojů během výuky a minimálně 8 hodin před zahájením výuky
• doporučujeme předem zopakovat si znalosti v ovládání házečky a záchranných pomůcek. Při
záchraně budeme házečku velmi používat a nebude prostor pro vysvětlování ovládání, balení,
házení atd. házečky.
Potvrzení od lékaře je nutno mít sebou při zahájení kurzu.
V případě nesplnění výše uvedených podmínek nebude moci účastník v kurzu pokračovat a
jeho zaplacená záloha mu nebude vrácena.
V případě Vašich dotazů nás prosím kontaktujte na našich telefonních číslech.
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Potvrzení praktického lékaře
o zdravotní prohlídce pro účely sportovně vodáckého kurzu

Jméno …..................................

Příjmení.............................................

Rodné číslo (datum narození): ….......................................................

Jmenovaný je zdravotně způsobilý/nezpůsobilý* k absolvování sportovně vodáckého kurzu.

Dne …................................

razítko a podpis:.............................................

* Nehodící škrtněte

Potvrzení účastníka kurzu
Já, níže podepsaný, prohlašuji, že:
1. Jsem plavec, který uplave 200m libovolným plaveckým stylem bez zastávek, a pod vodou uplave
alespoň 10 metrů bez vynoření.
2. Můj zdravotní stav je dobrý a umožňuje mi se zúčastnit fyzicky náročného kurzu.
3. Nebudu po dobu trvání kurzu požívat alkoholické nápoje během výuky a minimálně 8 hodin před
zahájením výuky. Během celého kurzu nebudu požívat žádné psychotropní ani návykové ani
omamné látky. Taktéž nebudu užívat léky, které snižují pozornost a úroveň vědomí.
3. Souhlasím s provozním řádem, který jsem si přečetl, a rozumím jednotlivým bodům.
4. Stvrzuji svým podpisem, že jsem si vědom míry zvýšeného rizika a kurz podstupuji na vlastní
nebezpečí.
Dne:

………………….

Jméno a příjmení: ………………………..

V
podpis: ……………………………….
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Smluvní podmínky
Pořadatel kurzu:
Vodácká škola záchrany s.r.o. (dále jen škola), IČO: 275 35 622, vedená krajským
soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 24667 je oprávněnou osobou vzhledem k
živnostenskému zákonu na pořádání vodáckých kurzů.
Objednávka kurzu:
Účastník kurzu si zvolený kurz může objednat buď telefonicky na čísle 491473011, nebo
přes web formulář na www.skola.raft.cz nebo emailem na skola@raft.cz. Pracovník školy
je povinen odpovědět účastníku kurzu potvrzením, že jeho objednávka byla akceptována
nebo odmítnuta (např. díky obsazenosti kurzu). V případě potvrzení objednávky bude
účastníkovi kurzu zaslána informace o způsobu platby kurzovného.
Cenové podmínky:
Cena (dále kurzovné) mezi školou a účastníkem kurzu byla stanovena smluvně. Účastník
kurz se zavazuje uhradit smluvenou částku dle obdrženého variabilního symbolu na číslo
účtu 220246985/0300 do 14 dnů od potvrzení o účasti. V případě složení příslušné částky
v uvedeném termínu bude objednávka brána školou jako závazná. V případě neuhrazení
celé částky v uvedeném termínu není škola dále vázána objednávkou účastníka.
Stornopodmínky, rušení kurzu, změna programu:
1. V případě nenaplnění kurzu požadovaným počtem účastníků v termínu 5 dnů před
plánovaným zahájením kurzu, se kurz ruší a kurzovné se vrací v plné výši.
2. V případě nepříznivých klimatických podmínek (povodně, vichřice) nebo nenadálých
podmínek před zahájením, kdy vzhledem k bezpečnosti účastníka kurzu není možné
provádět výuku, se kurz ruší a uhrazené kurzovné se vrací v plné výši.
3. V případě stornování kurzu účastníkem 30 dní před začátkem kurzu se vrací účastníku
uhrazené kurzovné v plné výši. V případě stornování kurzu účastníkem méně jak 30 dní
před začátkem kurzu se kurzovné nevrací a propadá ve prospěch školy. Za den
stornování je považován den oznámení této skutečnosti škole.
4. V případě neúčasti z jakýkoliv příčin nebo v případě přerušení účasti na kurzu
účastníkem se kurzovné nevrací.
5. Škola si vyhrazuje právo na změnu školitele nebo změnu programu tak, aby nebyl
ohrožen plánovaný průběh kurzu nebo bezpečnost účastníka kurzu.
6. Škola si vyhrazuje právo na zrušení již probíhajícího kurzu v případě závažných
událostí nastalých během kurzu (nepříznivé klimatické jevy, vážné onemocnění lektora
nebo účastníka kurzu, živelné pohromy, vysoký nebo nízký stav vodních hladin atd.)
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Provozní řád
Vzhledem k náročnosti a ke zvýšenému riziku vzniku úrazů během kurzu se jeho účastnící
zavazují:
 účastnit se na kurzu na vlastní nebezpečí
 dbát pokynů organizátorů a lektorů kurzu a dodržovat stanovený časový
harmonogram

zdravotní stav účastníka kurzu je takový, že umožňuje absolvovat celý kurz bez
fyzických či psychických problémů. Doporučujeme doložit lékařskou zprávou.
 při výcviku mít na sobě povinně odpovídající záchranné a ochranné vybavení
stanovené lektorem, které bude řádně upevněno na těle
 vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav účastníka kurzu musí odpovídat
náročnosti kurzu
 neriskovat a neprovádět takové úkony, které by mohly ohrozit zdraví účastníka
nebo jiných účastníků kurzu
 během kurzu a minimálně 8 hodin před začátkem výuky nepožívat žádné
alkoholické nápoje
 během celého kurzu nepožívat žádné psychotropní ani návykové ani omamné
látky. Taktéž se nesmí užívat léky, které snižují pozornost a úroveň vědomí
účastníka
 věk účastníka kurzu musí být v den konání kurzu minimálně 15 let
 do věku 18 let musí účastník absolvovat kurz v doprovodu osoby starší 18 let jako
zástupcem, která bude dbát na jeho bezpečnost
 účastník kurzu je plavec (plavec je osoba, která uplave alespoň 200m libovolným
plaveckým stylem bez zastávek a pod vodou uplave alespoň 10m)
 seznámit se s dalšími vstupními podmínkami, které jsou uvedeny u jednotlivých
kurzů, a prohlašuje, že je všechny splňuje
 na kurzu používat odpovídající materiální a záchranné vybavení dle podmínek pro
nutné vybavení u jednotlivých kurzů
 uhradit škodu vzniklou účastníkem na zapůjčených věcech školy nebo na věcech
způsobených zapůjčenou věcí účastníkem
 souhlasit dle zákona o ochraně osobních údajů s poskytnutím osobních údajů
zvláště jméno, příjmení a rodné číslo pro evidenci účastníků kurzu a pro vystavení
osvědčení o absolvování kurzu.
V případě porušení některého z uvedených pokynů, má lektor právo vyloučit
účastníka z kurzu bez nároku na vrácení jakékoliv částky kurzovného. V těchto
případech se vyloučení účastníka z kurzu nepovažuje za nenaplnění služeb ze
strany školy.
Vodácká škola záchrany neodpovídá za ztrátu, poškození nebo krádež majetku
účastníka během kurzu.
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