
Řád soustředění
KARATE CLUB DRAGONS ROSICE, z.s.

1. Účast na soustředění Karate Club Dragons Rosice, z.s. je čistě dobrovolná. Zahájením účasti na soustředění se
každý účastník zavazuje dodržovat tento řád a zároveň prohlašuje, že byl s tímto řádem obeznámen. U účastníků
mladších osmnácti let platí, že jsou s řádem soustředění seznámeni jejich zákonní zástupci.

2. Všichni účastníci soustředění jsou povinni jak při pobytu tak programu respektovat tento řád soustředění, dále
pak všechny řády vydané  Školicím - rekreačním zařízením v Moravci a dále plnit pokyny vedoucích soustředění,
trenérů a zdravotníka. 

3. Účastníkům  soustředění  není  dovoleno  používat  v  průběhu  pobytu  mobilní  telefony  a  pokud  účastník  bude
přistižen s mobilním telefonem, bude mu odebrán a vydán na konci pobytu. Kontakt mezi rodičem a dítětem je
možný přes vedoucí soustředění. 

4. Účastníci jsou povinni dodržovat denní režim soustředění. 

5. Účast všech cvičenců na stanoveném programu je povinná (pokud není stanoveno jinak). 

6. Základní organizační jednotkou soustředění je skupina. Opustit skupinu je povoleno pouze se souhlasem trenéra
či velitele skupiny. 

7. Onemocnění či poranění hlásí každý účastník ihned trenérovi, vedoucímu skupiny či zdravotníkovi. Cvičenci, kteří
jsou zdravotníkem uznáni neschopnými tréninku nebo programu, se dále řídí pokyny zdravotníka. 

8. Povinností každého účastníka je dodržovat čistotu a pořádek jak na pokojích, tak i ve společných místech (jídelna,
tělocvična, hřiště, přilehlé okolí ubytovacích zařízení apod.). 

9. Každý účastník soustředění je povinen uvnitř ubytovacího zařízení používat přezůvky a nejméně jedenkrát denně
provést úklid svých věcí. 

10. Cvičenci se scházejí jen ve společenských místnostech (jídelna, restaurace apod.). Vzájemné návštěvy na pokojích
(či chatkách) jsou povoleny pouze se souhlasem vedoucích soustředění. 

11. Kouření, pití alkoholu a užívání toxických látek je všem účastníkům po celou dobu soustředění zakázáno. 

12. Škodu na zařízeních ve školicím - rekreačním zařízením v Moravci je povinen uhradit ten, kdo ji zavinil. Pokud není
viník zjištěn, uhradí škodu všichni účastníci soustředění poměrným dílem. Proto je nutné, aby zjištěné závady byly
ihned nahlášeny vedoucímu soustředění. 

13. Každý účastník si zodpovídá za své osobní věci sám. 

14. Přání či stížnosti mohou účastníci sdělit kdykoliv během soustředění jakémukoliv trenérovi, vedoucímu skupiny či
zdravotníkovi.  Každý člen organizačního týmu je povinen věnovat  se těmto účastníkům a jejich věcí  (žádosti,
stížnosti, prosbě, …) se zabývat. 

15. Při  vážném  onemocnění  či  zranění  účastníka  do  18  let  věku  jsou  rodiče  informováni  telefonicky  vedoucím
soustředění  v nejbližším možném čase. Oficiální  a směrodatné informace podává pouze vedoucí  soustředění.
(Pozor na často velmi zkreslené a zavádějící informace z úst dětí. Pokud potřebujete, vždy nás můžete kontaktovat
telefonicky). 

16. Porušení tohoto řádu se trestá podle stupně provinění až vyloučením z dalšího pobytu bez nároku na vrácení
zaplacených výloh. O přestupku účastníka do 18 let věku, jsou informováni rodiče, kteří si na vlastní náklady zajistí
dopravu svého dítěte zpět domů. V takovém případě nelze uplatňovat nárok na vrácení peněz za neuskutečněný
pobyt a výcvik. 

17. V areálu ubytovacího zařízení  se nachází  rybník.  Koupání  v  rybníku je možné pouze po domluvě s vedoucím
soustředění.  Při  pobytu účastníků v rybníku musí být vždy přítomen dohled, který určí vedoucí soustředění a
účastníkům není svévolný vstup do rybníka povolen. 

V __________________, dne _________________, podpis ________________

Vedoucí soustředění Karate Club Dragons Rosice, z.s. 
Bc. Roman Lysoněk – 728 140 809

Mgr. Ondřej Kříž – 608 516 291


