
Poriadok kurzu 
 

1. Kurzy tvoria súčasť školského vyučovania. Platí pre ne vnútorný poriadok školy, ktorý sa upravuje pre špecifické 

podmienky lyžiarskych zájazdov. Žiaci sú povinní tento poriadok dodržiavať na ceste tam      i späť, ďalej sú povinní 

dodržiavať poriadok hotela,  v ktorom sú ubytovaní, plniť pokyny vedúceho kurzu a ostatných pracovníkov kurzu. 

2. Účasť všetkých žiakov na stanovenom dennom programe a výcviku je povinná! 

3. Základnou výcvikovou jednotkou je družstvo. Opustenie družstva nie je dovolené bez súhlasu cvičiteľa. To isté platí aj 

pre vychádzky do okolia. 

4. Ochorenie a poranenie ihneď oznámi každý žiak svojmu inštruktorovi   a v chate lekárovi. 

5. Žiaci, ktorí sú oslobodení od výcviku, nesmú bez povolenia vedúceho zájazdu opustiť hotel. 

6. Povinnosťou každého účastníka kurzu  je dodržiavať čistotu a poriadok na izbe, v spoločenských miestnostiach a 

hygienických zariadeniach. Vetranie izieb, obsluha vykurovania, zatváranie vodovodných ventilov, sa riadia pokynmi 

vedúceho a správcu hotela. 

7. Žiaci sa schádzajú v spoločenských miestnostiach. Vzájomné návštevy na izbách po večierke nie sú dovolené. 

Nedovoľuje sa návšteva zábavných podnikov /bez dovolenia vedúcich/. 

8. Fajčenie a pitie alkoholických nápojov je zakázané! 

9. Výstroj si udržujú účastníci zájazdu v poriadku a čistote. Lyže a snoubordy sa odkladajú (opravujú, voskujú) v lyžiarni 

alebo na inom vyhradenom mieste. 

10. Za peniaze a cenné predmety si účastníci zodpovedajú sami. To isté sa týka aj lyží a snoubordov neuložených na 

vyhradenom mieste. Všetky straty ihneď hlási poškodený vedúcemu kurzu, ktorý nevyšetrené straty hlási polícii. 

11. Škodu spôsobenú na zariadení hotela hradí ten, kto ju zavinil. Nezistené škody na izbách / hoteli/ nahradia spoločne 

všetci spolubývajúci v izbe /hoteli - všetci žiaci/. Závady zistené po príchode do ubytovacích miestností  hláste 

vedúcemu zájazdu. 

12. Dodržiavajte večierku i čas odpoludňajšieho pokoja. 

13. Priania a sťažnosti oznamujú všetci účastníci svojim učiteľom alebo vedúcemu kurzu, ktorí ich tlmočia správcovi 

zariadenia.  K personálu sa správame slušne a zdvorilo. 

14. Porušenie poriadku kurzu sa trestá podľa stupňa previnenia, až vylúčením z ďalšieho pobytu, bez nároku na vrátenie 

zaplatených výdavkov. Vylúčený účastník odcestuje domov v sprievode rodiča, ktorý si ho vyzdvihne v mieste 

konania kurzu. Riaditeľa školy o tom ihneď informujeme. 

 


