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Poriadok pobytových akcií
Poriadok pobytových akcií ustanovuje pravidlá na týchto akciách organizovaných Združením STROM:
Sústredenie Malynáru, Sústredenie Matika, Sústredenie STROMu, Tábor mladých matematikov (ďalej
len “pobytová akcia”). Účastník pobytovej akcie je povinný rešpektovať pravidlá ustanovené týmto
Poriadkom pobytových akcií:

1. Poriadok pobytových akcií platí pre každého účastníka bez výnimky, pri jeho porušení budú
vyvodené patričné dôsledky vrátane oznámenia zákonnému zástupcovi, prípadne okamžitému
vylúčeniu z pobytovej akcie bez akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady. Zákonný zástupca je
povinný si v takom prípade bezodkladne prevziať vylúčeného účastníka. Takýto účastník môže
byť nepozvaný na ďalšie pobytové akcie organizované v budúcnosti.

2. Neznalosť Poriadku pobytových akcií neospravedlňuje správanie porušujúce pravidlá, ktoré z
neho vyplývajú.

3. Organizátori (ďalej len “vedúci”) sú za účastníka zodpovední len v dobe trvania pobytovej akcie,
teda od riadneho prevzatia do odovzdania zákonnému zástupcovi alebo inej oprávnenej osobe.

4. Účastník:

(a) je povinný riadiť sa pokynmi vedúcich,

(b) je povinný dodržiavať denný režim a zúčastňovať sa celého programu pobytovej akcie,

(c) je povinný dodržiavať nočný kľud, po večierke ležať vo svojej posteli umytý a sám,

(d) nesmie svojvoľne opúšťať pobytovú akciu a vzďaľovať sa od areálu, v ktorom pobytová
akcia prebieha,

(e) priebeh programu nenarúša,

(f) dodržiava osobnú hygienu (vrátane umývania rúk, vlasov, čistenia zubov a pod.),

(g) udržiava poriadok v spoločných priestoroch a areáli, v ktorom sa program koná,

(h) má prísny zákaz fajčiť, konzumovať alkohol alebo iné návykové látky,

(i) je povinný hlásiť zdravotné ťažkosti akéhokoľvek charakteru (zranenie počas programu,
mimo programu, uštipnutie hmyzom, alergická reakcia a pod.) zdravotníkovi pobytovej
akcie,

(j) je povinný zaobchádzať s požičanými vecami šetrne a opatrne, v prípade poškodenia alebo
straty cudzieho majetku je účastník alebo jeho zákonný zástupca povinný tento majetok
nahradiť,

(k) berie na vedomie, že za poškodenie alebo stratu cenných vecí vedúci nepreberajú zodpo-
vednosť,

(l) je povinný sa v prírode správať slušne, neničiť rastliny, neubližovať zvieratám, nechávať
všetko v pôvodnom stave, nenechávať za sebou odpadky, nebyť hlučný a nekonzumovať
nič, čo v prírode našiel,

(m) neužíva žiadne lieky bez vedomia zdravotníka (v prípade pravidelného užívania liekov je
potrebné oznámiť túto skutočnosť vedúcim najneskôr na zraze),
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(n) má prísny zákaz loziť po stromoch, po strechách, vo všeobecnosti pohybovať sa na miestach,
ktoré na to nie sú určené, bez dozoru alebo povolenia od vedúceho má zákaz používať
športové, zábavné a rekreačné zariadenia či pomôcky (napr. hojdačky, preliezačky, lopty,
ihrisko a pod.),

(o) nesmie zakladať oheň počas pobytovej akcie či akokoľvek manipulovať s ohňom alebo po-
tenciálnym zdrojom požiaru, ak ho o to vedúci nepožiada,

(p) svojím správaním nesmie ohroziť svoje zdravie alebo zdravie iných osôb, ostatným osobám
neubližuje fyzicky ani psychicky,

(q) na pobytovú akciu nenosí žiadne bodné, strelné, ani iné zbrane či inak nebezpečné predmety,

(r) má zakázané sedieť v oknách alebo z nich vyliezať či vykláňať sa,

(s) je povinný dodržiavať vnútorný poriadok zariadenia vrátane akýchkoľvek bezpečnostných
a hygienických predpisov, v ktorom je pobytová akcia organizovaná,

(t) má zákaz pohybovať s vybavením zariadenia, v ktorom je pobytová akcia organizovaná,

(u) vedúcich upozorní na výskyt cudzích osôb v priestoroch, v ktorých sa pobytová akcia koná,

(v) berie na vedomie, že ak niečo nie je zakázané, neznamená to automaticky to, že to je
povolené,

(w) akékoľvek porušenie Poriadku pobytových akcií hlási vedúcim,

(x) sa riadi zásadou “Keď neviem, tak sa opýtam.”

Mgr. Peter Kovács
predseda
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