
Outdoor Aliance s.r.o Outdoor resort Březová

Smlouva o zajištění Školní akce dle rezervace ID 33723
Outdoor Aliance s.r.o. (dále poskytovatel)

: , :
Spolcčnost je zapsána v obchodn im rejstříku vedené11] u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C. vložcc 33545
Zastoupena: Ing. Ludmilou Doležalovou, MBA, jednatclkou

a

ZŠ Očovská Hodonín (dále odběratel)

J. Předmět smlouvy

Základni škola Hodonín, očovská 1
přis pěvková organ izace

Došlo: ,'Íl :/ Lnj'

'.j.: ,l ,9"/1'
Dck.: Sp.zn.: É Ĺ Y
Příl.: 7 Sk.zn./lh.: ) /5"

Předmčteni smlouvy je zajištění školní akce v RS Březová, v termínu 8. dubna 20 19 - 12. dubna 2019.

II. Práva a povinnosti poskytovatele

a. Zajištční ubytování vč.Iůžkovin, zajištčni stravy Sx denně ve složení: snidanč + přesnídávka (vydávaná u
snídaně) + oběd + svačina + večeře, s výjinikou dne příjezdu a odjezdu, kdy strava bude upravena
poskytovatelem dle doby zahájeni a ukončení pobytu, dále zajištěni pitného režiníu po celý den.

b. Zajištčni programu dle specifikační karty.
c. Poskytnuti první pomoci zdravotníkem. Zdravotník poskytne v případč potřeby první pomoc, cv. vydá léky,

kromě léků, které jsou výhradně na předpis nebo léků veln]i specifických, ošetři drobná poraněni. V případě
potřeby zajisti odvoz do ncn]ocnice. Toto je dále upraveno v provozn in:i řádu střediska.

d. Poskytovatel není povinen zajistit uvolněni dalších ubytovacích prostor v případě příjezdu vyššího počtu
osob, než je uvedeno ve specifikační kartě, pokud o této situaci odběratel v dostatečném předstihu
neinformuje skrze inforníačni systém STAN ( on-line karta) a není mu tato zniěna odsouhlasena a
akceptována pověřeným pracovníkem systému.

e. Ubytování v RS Březová je zajištěno v pevné budově nebo v chatkách.
f. Progran]ový instruktor je oprávněn během realizace aktivit, zejména těch, které niůže absolvovat v jednu

chvíli jen jeden jedinec a ostatní přihliži. vybídnout pedagoga, v připadč, že se pedagoE programu
nezúčastňuje, aby byl v danou dobu přitomcn. Instruktor vždy přcd danou aktivitou poučí děti o
bezpečnostních pravidlech. Instruktor je oprávněn kdykoliv vyloučit zcela z progran)u jedince pro nevhodné
chování či nerespektování bezpečnostních pravidel.
Poskytovatel niá řádně uzavřené pojištěni na pojištěni odpovčdnosti z činnosti, které sc vztahuje na povin!los[
poskytovatele k náhradě újmy ( na zdraví či majetku), která vznikla poŠkozenému v souvislosti s výkonem
pojištěné činnosti a poskytovatel zároveň porušil právni povinnost. Pokud poskytovatel právni pov innost
neporušil, za vzniklé škody na majetku a zdraví neodpovídá
Tento výklad sc řídí ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., a kterým se uzavřená pojistná
smlouva poskytovatele řídí. Pokud tak v průběhu programu dojde ke škodě na zdraví či majetku děti a
poskytovatcl neporušil zákonné právni povinnosti, není poskytovatel za škodu na zdraví či niajetku klientů
odpovědný. a tuto škodu můžc poškozený požadovat po toin, kdo mu škodu způsobil, či uplatnit jako
pojistnou událost u pojišťovny, u které má uzavřené úrazové pojištěni.
Doporučujeine tak rodičům děti, v případě že úrazové pojištěni běžně dítě neiná, aby děten) na danou akci
uzavřeli úrazové pojištčni včetně připojištčni rizikových sportů.

Příklad:
Ditě během progranni v lese či na jiná1] místě běží, zakopne a podvrtne si kotník - poskytovatel není
odpovědný.
Ditě v rámci propramu zraní jiné dítě - poskytovatel není odpovědný.



Z dětského hřiště na jedné z překážek na středisku vyčnívá závitová tyč, dítě se při průlezu překážkou zraní, -
poskytovatel za škodu odpovídá.
Ditě skáčc na trampolíně jištěné instruktorem, dítě se pokusi o salto a špatně dopadne a má zhmoždčný krk -
poskytovatel není odpovědný.
Děti prolczaji dětským hřištěm, před tím byli instruktorem poučeni o bezpečnosti, ditč špatně doskočí a poraní
si nohu či jej omyleni kopne jiné ditč - poskytovatel není odpovědný.

III. Práva a povinnosti odběratele

a. UŽívat ubytovací prostory řádným způsobem v souladu s jejich charakterem a dbát provozního řádu RS
Březová, který je nedílnou součásti smlouvy a je pro odběratele závazný. V případě škody zaviněné osobou z
řady odběratele, si poskytovatel účtuje náhradu dle podmínek uvedených v provozním řádu RS Březová.

b. Odběratel nese plnou odpovědnost za všechny své účastníky po celou dobu pobytu v RS Březová. Odběratcl
nese odpovědnost za vhodné chováni a jednání žáků ve středisku, a to i v programu zajišt"ova]léln
programovýnii instruktory STAN. Odbčratel bere na vědomi, že poskytovatel můžc vyloučit z prograniu
žáky, kteří sc chovají nevhodně či neuposlechnou bczpečnostnich pokynů a pravidel programového
instruktora.

c. Při případné reklamaci služeb je následující postup. Reklamace musí být podána pisenině, bezodkladně ještě v
průběhu pobytu, a výhradně u ředitcle střediska. Na pozdější rcklaniace nebude brán zřetel.

d. Koupáni v rybníku je povoleno pouze se souhlascm pedagoga a plně na jeho odpovčdnost. Skákáni do
rybníku je zakázáno.

IV. Platební podmínky

Cena se odvíjí od vybranCho programu a od počtu dni (započítává se i každý započatý den, bez zohlcdnční
skutečného času příjezdu či odjezdu školy, který ovšen] musí být ve vymezcnCn:i časovém rozmezí) a je
stanovena částkou uvedcnou ve specifikační kartě. Odbčratel zaplatí poskytovatcli cenu za osoby, které se
skutečně fyzicky zúčastni. V případě překročeni lO-ti procentního limitu povolených nezúčastněných osob, viz
or£anizační pokyny, zaplatí odbčratel odpovídajici stornopoplatky. Pokud sc některá osoba zúčastní jen části
pobytu, zaplatí za ni odbčratel poměrnou část, a to i za započatý den pobytu. Platba školní akce může proběhnout
bud' v hotovosti v den příjezdu, nebo fakturou do sedmi dnů po skončení školní akce. Zvolený způsob vyberete
ve Vaši online kartě.

V. Stornovací podmínky

V případě zrušeni školní akce má poskytovatel právo vyúčtovat stornopoplatck ve výši 10.000.-KČ. Tři měsicc
před začátkem pobytu je povinen odběratel upřesnit počet žáků v online kartě. V připadč. že skutečný počet
žáků, který se pobytu zúčastní bude niŽŠí o vice jak 10% z počtu žáků upřesněného odběratekni tři měsíce před
začátkem pobytu, n:iá poskytovatcl právo vyúčtovat za kaŽdého chybějiciho žáka nad tuto 10% toleranci úbytku
žáků. storno ve výši 30% z ceny pobytu za žáka.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá p]alnos[i dncm podpisu oběma smluvními stranaini. Ncdilnou součásti této smlouvy jsou
její přílohy. Podepsanou sl]]]ouvu vrátí odběratel poskytovateli do 14-ti dnů od jejího přijeti na email odběratele.
Pokud podepsaná smlouva ncbudc odbčratelein do výše uvedené lhůty vrácena, niá dodavatel právo rezervaci
stornovat.

Poskytovatel:

Ve Staré Lci 28. čen'ua 2()/ 8

Ing. Ll{(/mila Do/eč(l/or(i
J{\;konná ře(/ile/k(l

Odběratel:
V ,µccb,('")e" d,,, .. .. l Z 0'/ 2018



Přílohy smlouvy:

]. Příloha č. l - Specifikační karta Vašeho pobytu
2. Příloha č. 2 - Organizační pokyny
3. Příloha č. 3 - Provozní řád RS Březová
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Příloha č. l

Specifikační karta - rezervace č. 33723
Dodavatel: Outdoor Aliance s.r.o.

Společnost je zapsána v obchodním rejstřikll vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 33545
Zastoupena: In g. Ludlniloll Doležalovou, MBA, jednatelkou

Odběratel: ZŠ Očovská Hodonín

Typ Školní akce: Škola v přírodě

Program: INSIGNIA

Místo konání: RS Březová,

Termín: 8. dubna 2019 - 12. dubna 2019

Ubytování: Budova či chatky

Počet dětí: 108

Počet dospělých: 10

Cena za dítě: 3 390,00 Kč (poČet: 108)

Cena za dospělého: 2 370,00 Kč (počet: /0)

Počet pedagogů zdarma: -2 370,00 KČ (počet: 10)

(Na každýc/i 10 p/aticich děti má l pedagog ceh' pobvt zd(lrnl(l. Tento počet pedagogů se tedr může niěnit v
závislosti na sk(tečnénl počtu žáků, kteří se pobytu :iĹčasmĹ Ostatní platící pedagogově a veŠkeré další osobv platí
70 % z ceny žáka (včetně dětí pedagogů). Děti pedagogů jsoll ubytoí'ány 11(1 pokoji s dospe"l];nli osobami).

Dodavatel: Odběratel:

Ing. Ludmila Doležalová
výkoiiná ředitelka



Outdoor Aliance s.r.o. Outdoor resort Březová

Píiloha č. 2

Organizační pokyny
1. Doprava do RS Březová

a) vlastní doprava rovnou od školy autobusem Vašeho dopravce

Ekonomicky výhodné zejinCna pro větší skupiny žáků či pro skupiny, které sc u nás vystřídají ,,kyvadlově".
Zajištění dopravce je v rámci režie Školy. V případě, že zde bude autobus zůstávat po celou dobu Vašeho pobytu,
je možno jej zaparkovat před areálen:t.

b) vlastní dojezď do Třebíče a následně přistavení autobusu

Je zde pro variantu, že se do Třebíče dopravujete linkovým autobusem či vlakeni. Autobus jsme Vám schopni
zajistit a přistavit přímo k vlakovému či autobusovému nádraŽí. Pokud budete mít o zprostředkování dopravy
zájem, přes online kartu si můžete dopravu zajistit. Upozornění, žádost o přepravu je možné v online kartě zadat
nejpozději tři týdny před začátkem VaŠí školní akce. Cena autobusu je 1200,- Kč/jedna cesta, tedy celkem Vás
vyjde cesta Třebíč - Březová + Březová - Třebíč na 2400,- KČ.

C) vlastní dojezď do Třebíče a odtud linkou

Do Rokytnice nad Rokytnou Veverka - dále pak do střediska pěšky, vzdálenost z Veverky cca 2,5 km nebo do
obce Rokytnice nad Rokytnou - a taktéž pěšky - vzdálenost cca 2,5 km. Březová se nachází zhruba na půli cesty
těchto dvou vesnic. Spoje si můžete vyhledat na webových stránkách (např. \vww.idos.cz ). Popis trasy do
střediska naleznete také na našich webových stránkách

2. Čas příjezdu a odjezdu

Omezení z naši strany je v připadč času příjezdu a odjezdu stanoveno tím, že příjezd je možný nejdříve v 9.30
hod a odjezd nejpozději v 16.00 hod. Ze zkušenosti však většina škol voli příjezd koleni l 1.00 hod a odjezd pak
kolem 13.30 hod (s ohledem na delší trvání cesty - velká vzdálenost, lepši dopoledni návaznost spojů, ohled na
niimomčstské dčti atd.).

příjezdový a odjezdový Čas vyplňte opčt prostřednictvím online karty, a to nejpozdčji tři týdny před
začátkem Vaší Školní akce. Nebudeme-li vědět tyto časy v nánii stanovené lhůtě, bude časový harmonograln
programu dané skupiny sestaven dle vnitřního standardu bez záruky možné změny.

3. Nahlášení aktuálního počtu žáků a pedagogů

Počty žáků a pcda€ogů jsou nyní ve specifikační kartě vygenerovány dle rezervace, kterou jste učinili. Tři ničsice
před začátkem pobytu upravte prosím počet žáků ve Vaší online kartě. V případě dalŠího většího úbytku žáků nás
prosiní informujte na eniail vyhnete se tak případným stornopoplatkům. Pokud nám včtši
úbytek žáků - tj. nad 10% toleranci z počtu žáků Vámi udaného tři měsíce přcd začátkem pobytu nenahlásite,
bude dané škole účtován stornopoplatek za každého chybějícího žáka nad 10% toleranci ve výši 30% z ceny
pobytu žáka.

4. Střídání klientů

Jelikož se u nás vystřídá mnoho škol, je hodně pravdčpodobné až jisté, Že budete ubytování do pokojů, ze
kterých ten den jiní klienti odjiždi. odjíždějící klienti se vystěhuji mezi 9:00 - 9:30 hod, aby náš personál mohl
prostory připravit pro nově přijíždějící klienty. Neradi bychom se pak setkali s nepřijemnostini, že se klienti
odniitaji vystěhovat (uvádíme ze zkušenosti) a působí nám tak problémy.



přijiždějici klienti si uloží zavazadla do úložné místnosti a ubytováni jsou až po připraveni prostor. DIc
mezinárodních zvyklosti bývá možnost nastěhování v den příjezdu nejdříve vc 14.00 hod. Náš personál je však
schopen prostory připravit mnohem dřive, ve většině případech do 12.00 hod.

5. Ostatní důležité věci

Přátelské doporučení: Doporučujenie, abyste Vaši školní akci nenazývali školou v přírodě, ale např. školním
výletení. Vyhnete se tak zbytečnému ,.papírování" :-). Povinnosti základních škol a přcdškolnich zařízeni
vysilajícich děti do školy v přírodě jsou stanoveny v zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví vc znční
pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že pedagogové jsou odpovědní za zdravotní způsobilost dítěte. Vzor posudku o zdravotní
způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodč je součásti vyhlášky č. 106/200 l Sb. (respektive
vyhlášky č. 148/2004 Sb., která vyhlášku č. 106/2001 Sb. novelizuje). jako příloha č. 3.

Důležité!

Pokud by se rodiČe chtěli se svými dětn)i spojít telefonicky, ne přes naše pracovní čísla! Není v naŠich
možnostech rodiče v tomto siněru uspokojít.

Upozorněie rodiče, Že pokud budou si'ému dítěti na pobyt zasílat dopis či pohled, a/'in'edou kromě celého jména
dítěte také název škoh' a /L'l'/)ll'j7 pobytu. Při)'de-/i dopis nedosta/ečně omiačen, není v našich silách dohledat
adj'esol'aného při)"emce.

Korespondenční adresa do RS Březová:

Informace k samotnému pobytu:
l. Váš instruktor - Vaše ,,pravá ruka" během celého pobytu

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, přání nebo i stížnost, řekněte to Vašemu instruktorovi, a ten Vám dá odpověď'
či poskytne kroky k uspokojení Vaší strany. Prosíme o dodrženi tohoto hiearchického postupu. Instruktor je
proškolen a informován na běžné situace a pokud by si přeci jen nevčdčl rady, sán] toto sdělí vedoucímu
pracovníkovi ve sluŽbě.

2. Programová část

Náplň prograniu vychází z ván]j vybraného modelu programu (STANDARD, ADVENTURE, POHODA atd.) a
typu školní akce (školní výlet, škola v přírodě, adaptační kurz atd.). Přesný harn)onogran1 je Vám předložen
vždy až po příjezdu. Otázka sestaveni programu pro Vaši školu a další skupiny, které s Vámi budou ve středisku,
je bohužel dlouhodobější záležitosti, a to zejména z toho důvodu. že takřka do posledních dní nejsme schopni z
některých škol ,,vylámat" inforniaci o přesném času příjezdu a odjezdu i o n)ode]u programu. Na webových
stránkách střediska Březová jsou umístěny konkrétni modely programů, které jsou dále upravovány podle věku
děti, délky pobytu, typu Školní akce, času příjezdu a odjezdu atd.

S celýn] programem Vás seznámí instruktor po příjezdu. Jsou možné úpravy pro£zralnll (možné v našich silách ).
Úpravy se netýkají specialit (tj. horolezecká stěna, lanové aktivity. vysokolanové aktivity. paintball atd. -
myslime tím časové přesuny). Pokud škola dorazí, např. kvůli zpoždčni spojů atd.. později než v plánovaný
příjezd, nezaručujeme, Že bude možné zrealizovat program v plném rozsahu.

Odběratel bere na vědomí, že z hlediska bezpečnosti klientů může instruktor při nepříznivém počasí upravit
harmonogram realizacc aktivit, v krajním případě i danou aktivitu zcela zrušit, bcz nároku na slevu pro Školu.
Instruktor inůžc z jakékoliv aktivity. z hlediska bezpečnosti klientů. vyloučit osoby pro nekázeň či pro podezřcni
ze skutečnosti. že jsou pod vlivem léků, alkoholu či návykových látek.

Některé programové aktivity ne vždy vyžaduji přítomnost instruktora. V rámci těchto aktivit Vám budou sděleny
přesné instrukce. dle kterých provedete žáky danou aktivitou sami (jedná sc zejniCna o soutěžní etapové hry atd.)
či budete doprovázet žáky při přesunu mezi jednotlivýn]i sl)cciáh]ilni aktivitami (horolezecká stěna, paintball,
vysoká lana atd.).



3. Jaké vybavení s sebou žáci potřebují?

l) Přezůvky!!! - Dovolujeme si Vás požádat, abyste Vašim žákům a studentům sdčlili, že si m,u,s,í vzít přezůvky.
Přezouvání je povinné a jeho dodržování budeme velmi přísně vyžadovat. Je nutné zejména v ubytovací části,
protože zvláště když venku prší, se nanosí na pokoje a chodby tolik bláta a prachu, že je velmi obtížné i za
stálého nasazeni uklízeček toto zvládat. Navíc je dobré mít nějaké přezůvky dovnitř, jednak je to pro vaše nohy
pohodlnčjši, jednak je to dobré přezuti, když se vrátíte z programu v mokrých botách.

2) Sportovní obuv - Když už zde rl1luvinlc o obuvi, vzhledem k outdoorovému a dobrodružnému charakteru
aktivit doporučujeme na program volit pevnou sportovní obuv, na vícedenní aktivity jsou vhodné i náhradní
boty.

3) Sportovní obleČení - Jedná se takřka o stejné oblečeni, jaké jsou děti zvyklé vozit s sebou například na letní
tábory. Pokud mají např. inaskáče či nějaké tmavé oblečeni, at' si je určitě nezapomenou přibalit, v našich
programech je tento druh oblečeni zcela jistě na místě.

4) ,,Horší" oblečení na paintball, který rozhodně není módni přehlídkou ale adrenalinovou aktivitou, při které
se oblečení rozhodně ušpiní ( oblečeni musí mít dlouhý rukáv a nohavice, stači starší mikina a kalhoty, v
paintballových nábojích je potravinářská barva, která po opakovaném vypráni zmizí).

5) Vlastní hrníČek na pití či menší pet láhev a malou lŽiČku (na jogurt). Hrníčky na piti budou k diSpozici v
době výdeje jídel. Mimo tuto dobu si mohou žáci kdykoliv v jídelně načepovat pití do své láhve či do svého
hrníčku. Z praktických důvodů doporučujeme spiše pet láhev, kterou si s sebou mohou vzít i do programu a
nemusí pak několikrát z programu odbíhat, aby doplnili tekutiny.

Dále je vhodná, pláštěnka, baterka, plavky.

!Vybavcní na lyžařské kurzy! l v rámci lyžařského kurzu probíhá samozřejmě program zajišt'ovaný
instruktory STANu (dle podmínek uvedených na webových stránkách, jedná se tedy zejména o večerní
programovou Část). Platí stejné vybavení uvedené výše. Konkrétní seznam lyžařského vybavení předávají
rodičům a dětem pedagogové.

FAQ: Aneb nejčastější otázky žáků a pedagogů...

Máme si vzít nějaké kapesné? Je ve středisku bufet?
Ano, ve středisku bufet je, zakoupit si můžete nejen něco na zub - cukrovinky, nanuky, coca - cola, ale také
originálni upomínkové předměty značky STAN - KŠiltovka, trička z kolekce STAN, čepice, termohrnek,
náramek, odznak či pohlednice. Příjemné posezení Vám pak zpestří hudba či podívaná na plazmovou televizi. K
dispozici je také klubovna - za drobný poplatek si zde můžete zahrát kulečník či stolní fotbal. Na středisku také
pečenie výbornou pizzu! V nabídce je osni druhů pizz. Celou nabídku najdete na

Můžeme si zahrát fotbal či volejbal?
Ano, nabízí se zde inožnost i aktivního sportovního vyžití. Ve středisku jsou k dispozici dvč asfaltová hřiště a
hřiště na plážový volejbal. Máte-li možnost dovézt si s sebou drobné Sportovní vybaveni (míče, létající talíře atd.)
a přeprava vybavcni Vás nezatěžuje, zejniCna pokud cestujete vlastnin:i autobusem, tuto možnost vlastního
vybavení zvažte.
Pokud budete cestovat vlakem či linkovým autobusem a přeprava vybaveni tak není moc pohodlná, přímo na
středisku Vám proti podpisu, ev. vratné záloze, zapůjčíme míčový set. Za poškozené či chybějící vybaveni bude
škole účtována finanční náhrada škody.
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Provozní řád rekreačního střediska Březová pro I. a II. stupeň
základních škol a pro střední školy a učiliště

(S /l'ň1tO řádem, prosíme, secnam/e i Vaše Žáky)

Úvodnípreainbule

I'áženi pedagogové, milí žáci a síudenti,
v//ejle v Rekreačnini střediskit Březová. Těší nás Vaše důvěra a lljiš/iljenle Vás, že udě/ánie vše pro Vaši nlaxinláhli
spokojejlost. Žáci a studenti zde mohou prožit mnohá dobrodntžsn'i a naplno si užívat progranllL K tomu všeniu je
však třeba několik nezbytných předpokladů, aby toto středisko a jeho iybaveni mohlo sloužit dobře nejen Vám,
ale i ostahlinl skupináni, které zde s Vámi souběžně v daný terniin budou, i těm, kteíi do RS Březová přýedou po
Vás, Neberte nás/eduji'ci předpi.n' tak, že chceme udělat z RS Bňezová niisto s tvrdýní reŽinlenl a spoustou zákazů,
ale že chcenie, aby RS Březová bylo pro Vás i ostatní skllpiny oázou pohodv, přátelství, porozunlěni a nic (kromě
počasí, kieré neovlivniníe) nebránilo toniu užit si zde naplno Vaši Školní akci.

Důležité!: Úvodem si Vás dovolujeme upozornit na jednu velmi zásadní věc: RS Březová prodělalo zásadní a
kompletní rekonstrukci, díky níž dostalo středisko zcela nový kabát, který Vám dopřeje příjemný komfort.
Do zlepšeni ubytování a investic do vybavení jsme vložili obrovské úsilí. Protože 90 % žáků a studentů se
však dokáže chovat slušně, nepřipustí naše organizace, aby zbývajících 10% vše pokazilo. Proto Vás
upozorňu jeme, že nás okolnosti dohnalv k tomu. abvchom zvolili mimořádně tvrdŕ postup vůči těmto
vandalům. Po každém střídání v ubytovacích prostorách zkontroluje vše náš ubytovací manažer a v případě,
že najde poškození, vyúčtuje dané š,ko,l,e kompletní náhradu škody. Slovo Škole jsme zde zdůraznili, neboť'
odmítáme vyšetřovat, který žák či student danou Škodu způsobil. Na tuto skutečnost důrazně upozorněte
všechnv žáky a studenty, neboť' budeme v tomto ohledu opravdu nekompromisní.

I. prodej, podávání a konzumace alkoholických nápojů, kouření, užívání psychotropních a omamných
látek

I. V RS Březová je zakázáno konzumovat alkohol osobám mladším 18 let
2. V RS Březová je zakázáno prodávat či podávat alkohol osobám n)]adšil1] 18 let
3. Osobám starším ] 8 let (z řad studentů) je prodej alkoholu povolen pouze po svoleni odpovědného

pedagoga
4. Osobám, na které sc nevztahují body I. l. a 1.2. a osobám, kterým je konzun)ace povolena v ráinci

bodu 1.3 je povolena konzumace alkoholu v přimčřené miře pouze v baru. Na ostatních n:ústech
ubytovacích zařízení, včetně celého exteriéru vymezeného oplocením RS je konzumace alkoholu z
výchovných důvodů zakázána.

5. V celém RS je přisnč a bez jakékoliv výjimky zakázáno nejen požíváni, ale i sainotnC drženi
omanmých a psychotropních látek.

6. Kouřeni v areálu je povoleno pouze v několika vyhrazených prostorách. přísný zákaz kouřeni platí
zejména na pokojích, balkóncch, venkovní terase a v interiéru střediska.

Za porušeni kteréhokoliv z výše uvedených bodů !nůže vedcni RS Březová rozhodnout o vyloučcni z
pobytu s okamžitou platnosti bez finanční náhrady.

Kouření na pokojích či v interiéru objektu bude postiženo jednorázovou pokutou ve výši 5.000,- KČ za
každý jednotlivý případ.

ll. Náhrada škody a pokuty

Pedagog plně odpovídá za své žáky a studenty po celou dobu pobytu s výjimkou technickCho provedeni



programových bloků, Je tedy na pedagogovi, aby náleZitč poučil žáky a studenty o chováni se k inventáři,
a ubytovacímu vybaveni střediska a důkladně je seznámil s tiinto řádem. V případě. že ubytovaný způsobí
škodu na .jakémkoliv inventáři a majetku RS Březová, jc škola povinna nahradit škodu v plné výši.

Ill. Zapůjčení vybavení

Vybaveni zapůjčují pro své klienty prograniovi instruktoři. V případě, že si škola chce zapůjčit sportovní
vybaveni mimo program, je tak učiněno proti podpisu pedagoga, případně proti složení zálohy. Veškeré
vybaveni, na jehož použití se vztahLljc nutnost oprávnění, licence, koncese či odborná způsobilost nebude
zapůjčeno k samostatnému užívání, ani v případě že pedagog či jiný cloprovod je držiteleni této licence,
nebot" není v našich možnostech provčřit její platnost.

lV. Fyzická zátěž

Pedagog je odpovědný za posouzeni přimčřenosti fyzické zátěže pro své žáky a studenty ve chvíli. kdy
program není řízen našim instruktoreni. Rovněž je povinen upozornit instruktora na zdravotní omezeni
žáků a studentů, o kterých ví (např. pohybové omezeni, epilepsie atd.).

V. Noční klid

Noční klid v RS Březová je stanoven na 22:00 - 7:00hod. V tuto dobu je nutno udržovat noční klid v
celém areálu i jeho blízkém okolí. Za porušováni nočního klidu a ncohkduplnost k ostatním ubytovaným
bude udělena finanční pokuta. V případě mimořádného programu, který neomezí ostatní klienty RS
Březová. je ředitel RS Březová oprávněn povolit výjimku. Pedagog je plně odpovědný za chování a
jednání svých žáků a studentů, aby nedocházelo ke konfliktním situacini či chování, které by obtěžovalo
ostatní klienty (rušeni poledního či nočního klidu atd.) a je povinen nastalé situace řešit.

VI. Kompetentní osoby

Veškeré prob]én]y, starosti. potřeby a připomínky směřujte výhradně na svého instruktora, či na vedoucího
pracovníka ve sluŽbč.

VII. Problémy vzniklé mezi jednotlivý mi ubytovanými skupinami

Pokud vzniknou problémy, které způsobí žáci či studenti jedné skupiny skupině druhé, je věci pcdagoeů.
aby tuto záležitost mczi žáky či mezi sebou navzájcm urovnali a smirnč vyřešili. Vzhledem k charakteru
střediska, jeho cj]ůln a posláním, žádáme o přátelské, nekonfliktní a konstruktivní řešení případných sporů.
V případě, že budou vyčerpány všechny možnosti nekonfliktní dohody. převeznie roli rozhodce vedoucí
pracovník ve službě či vedeni RS Březová.

VIII. Ztráty a nálezy

Vedení RS Březová neručí za cennosti a další věci, které se v RS Březová nebo okolí ztratí. Není možno
objektivně prokázat, zda došlo k jejich ztrátě ncbo odcizcní.

lX. Oneinocnění a karanténa

Pedagog plně odpovídá za to, že při nástupll do ubytováni netrpí žádné ditč i]lfekčním onemocněním. V
případě, že se u některého dítěte vyskytne onemocnčni infekčního typu (zvraceni, průjem) oznán)i toto
pedagog neprodleně zclravotnikovi střediska a dítě bude po dobu trvání příznaků uniistěno na izolaci. V
připadč, že u školní skupiny vznikne lokalizovaný problém rozšířeni infekce (ncvyskytne sc u jiných škol
či skupin, tj. bude zde důvodné podezření. že nákaza vznikla in fekčniin oncinocnčnim, které si škola
,,přivezla s sebou"), je vedeni střediska oprávněno ukončit této škole pobyt z důvodu zabráněni šíření
nákazy mezi ostatní klienty. V tomto případě vám bude vrácena pomčrná část nákladů.

X. Zdravotní péče v RS Březová

Zdravotník RS Březová poskytnc v připadč potřeby první pomoc, cv. vydá potřcbnC léky. kron)ě léků.
ktcrC jsou výhradně na předpis nebo léků velmi specifických. ošetři drobná poranění. Dojde-li k
jakémukoliv zraněni, je pedagog povinen bezodkladně o úraze inforn:iovat zdravotníka střediska.
Zdravotník neodpovídá za případné zhoršeni zdravotního stavu z důvodu zanedbáni péče zapřičiněné



neohlášením úrazu a tak nemožnosti poskytnuti první pomoci, či zajištčni odvozu do nen)ocnicc. O
případném vyšetřeni či ošetřeni účastníka školní akce v ncinocnici v Třebíči rozhoduje vždy pedagog.
poskytovatel v tomto případě poskytne dle svých časových možností a za paušálni úhradu 200,--KČ osobní
vůz s řidičem pro přepravu klienta do nemocnice v Třebíči. Pedagog je povinen zraněného či neinocného
doprovodit. Poplatky u lékaře hradí pedagog či zraněný. Doporuču.jeme, aby byl pcdagog na Školní akci
vybaven základními léky jako jsou např. kapky či tablety proti kašli, proti rýině atd. Tyto léky nebudou
zdravotníkem RS Březová vydávány.

XI. Vyloučení z pobytu

Při hrubém porušeni provozního řádu má vedení střediska Březová oprávnění k ukončení pobytu dané
skupiny bcz nároku na vráceni penčz.

Ing. Ludmila Doležalová, MBA - jednatelka Outdoor Aliance sj.o.

Tento řád vstupuje v platnost dne 20.8.2013

výběr ze sazebníku pokut a náhrad: kouřeni na budově - 5000.- KČ, rozbiti okna 300 - 2000 KČ, ztráta kličc od pokojc 100.- Kč.
roZbiti inventáře = náklady na opravu + pokuta 1000 KČ, poškozeni malby či obkladů = náhrada škody + pokuta 2000 Kč. rušcni
nočního klidu - 2000 - 5000 KČ atd


