Řád lyžařského výcvikového kurzu (LVK)
Velké Karlovice, hotel Galik

1. LVK je součástí školního vyučování. Žáci jsou povinni jak při pobytu a programu, tak i
při dopravě tam i zpět respektovat tento řád, dále řád ubytovacího zařízení, plnit
pokyny vedoucího LVK i ostatních pedagogických pracovníků a instruktorů.
2. Žáci jsou povinni dodržovat také denní režim LVK.
3. Účast všech žáků na stanoveném programu je povinná.
4. Základní výcvikovou jednotkou je družstvo. Opustit družstvo je povoleno pouze se
souhlasem vedoucího – instruktora.
5. Onemocnění a poranění hlásí každý účastník ihned vedoucímu družstva či
zdravotníkovi kurzu. Žáci, kteří jsou zdravotníkem uznáni neschopni výcviku, nesmějí
bez souhlasu vedoucího LVK opustit ubytovací zařízení.
6. Povinností každého účastníka LVK je dodržovat čistotu a pořádek jak na pokojích, tak i
ve společenských prostorách a hygienických zařízeních.
7. Žáci se scházejí jen ve společenských místnostech (jídelna, klubovna, ….). Vzájemné
návštěvy na pokojích jsou povoleny pouze za souhlasu některého z vedoucích.
8. Kouření, pití alkoholu a užívání toxických látek je žákům přísně zakázáno!
9. Škodu na zařízení ubytovny je povinen nahradit ten, kdo ji zavinil. Pokud není viník
zjištěn, uhradí škodu všichni účastníci kurzu poměrným dílem. Proto je nutné, aby
závady zjištěné při příchodu na chatu či pokoj byly ihned nahlášeny vedoucímu LVK.
10. Přání a stížnosti sdělují žáci kterémukoliv vedoucímu. Vedoucí LVK projedná tyto
záležitosti s vedoucím ubytovacího zařízení.
11. Při vážném onemocnění či zranění účastníka jsou rodiče telefonicky informováni
vedoucím LVK v nejbližším možném čase. Oficiální a směrodatné informace vydává
pouze vedoucí LVK nebo vedení školy. (Pozor na často velmi zkreslené a zavádějící
informace z úst samotných dětí).
12. Porušení tohoto řádu se řeší podle stupně provinění až vyloučením z dalšího pobytu
bez nároku na vrácení zaplacených výloh. O přestupku je informováno vedení školy i
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
(včetně ceny vleků).

