
Poučení o obecných pravidlech víkendového soustřední Zátiší 2022 
 

• po celou dobu kempu platí základní pravidla slušného chování a zákaz manipulace 

s ohněm 

• po celou dobu kempu musí se účastníci musí řídit pokyny trenérů a vedoucích  

• po celou dobu trvání kempu je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol i jiné návykové 

látky 

• účastníkům je zakázáno provádět činnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví 

nebo života  

• účastníci nesmí opustit areál penzionu nebo skupinu, do které jsou přiděleny bez 

vědomí trenérů nebo vedoucích 

• program kempu je závazný po celou dobu trvání pro všechny účastníky 

• v případě, že účastník způsobí materiální škodu, je povinen toto neprodleně nahlásit 

trenérům nebo vedoucím a rodiče jsou povinni škodu v plné výši uhradit 

• úraz, jakýkoli špatný zdravotní stav či jakýkoli jiný problém jsou účastníci povinni 

ihned ohlásit trenérům nebo vedoucím 

• cenné věci (fotoaparáty, mobily, kamery, mp3 přehrávače a jiné) si účastníci kempu 

berou s sebou na vlastní zodpovědnost a pořadatel nenese odpovědnost za ztrátu 

nebo poškození těchto věcí  

Prohlášení zákonných zástupců dítěte  

Souhlasím s účastí syna/dcery: …………………………… 

 rodné číslo:……………………… 

 bydliště:…………………………………………………………………………………………... 

 na víkendovém soustředění Zátiší 2022 konaném v období 04. 11.-06. 11. 2022. 

Pořadatelem kempu je spolek 1. FBC Karviná, z.s,, IČ 22711368.  

Organizátorům kempu, konkrétně Václavu Šimčíkovi a Romanu Seberovi, dávám svolení, v 

případě potřeby ošetření účastníka ve zdravotnickém zařízení, k obdržení informací o 

zdravotním stavu účastníka a aby za mne uděloval souhlas s poskytnutím zdravotních služeb 

účastníku v období ………………………….  

Beru na vědomí, že účastníci kempu nejsou úrazově pojištěni a také beru na vědomí, že 

nekázeň účastníka na kempu či nerespektování obecných pravidel může být důvodem jeho 

vyloučení z kempu bez nároku na vrácení účastnického poplatku. V případě vyloučení mého 

syna/dcery z kempu se zavazuji na své náklady neprodleně zajistit dopravu syna/dcery z 

kempu domů. Organizátor kempu nenese v případě porušení těchto pravidel za dítě žádnou 

odpovědnost. 

V ………...........……. dne ……..………… podpis zákonného zástupce ………………………… 


