
Meno a priezvisko účastníka, trieda :................................................................................................... 
V dňoch 15. – 19.6.2018 sa uskutoční Kurz na ochranu života a zdravia  v RZ Crocus  Kežmarské Žľaby. 
Podmienkou účasti na vodáckom výcviku  je: 

- znalosť plávania 

- povinná záchranná vesta, dôsledne utiahnutá 

- správne a bezpečné nastupovanie a vystupovanie z lode 

- správne uchopenie a používanie pádla podľa pokynov inštruktora 

- jazda v skupine v primeranej vzdialenosti, nevzďaľovať sa od skupiny 

- dodržiavanie pokynov počas celej doby výcviku a udržiavanie max. sústredenosti 

a disciplinovanosti počas pobytu na vode 

Výcvik povedú kvalifikovaní inštruktori, pokynmi ktorých sa budú študenti riadiť. 
 

Program:    

- splav časti Váhu a Dunajca 

- podľa fyzických dispozícií študenta  túry v Tatrách  pre najzdatnejších, v prípade 

súhlasu rodičov, možnosť túry po vysokohorskú chatu.................................................... 

                           podpis rodiča 

 

Činnosti budú študenti absolvovať pod dohľadom kvalifikovaných pedagógov a lekára. 

Celková cena kurzu bude cca 120,- eur (ubytovanie, plná penzia, doprava). 

Svojím podpisom potvrdzujem súhlas s programom. 

       ............................................................... 

        Podpis zákonného zástupcu  
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