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PŘEKÁŽKOVÝ ZÁVOD 2018

Dětská školka – pravidla
1.  Služba dětské školky je poskytována spolkem MajDay z.s. a je určena dětem závodníků od 3 do 

10 let věku. Závodníkem se rozumí řádně zaregistrovaná osoba se zaplaceným startovným k 
závodu MajDay, který se uskuteční dne 11.8.2018.

2.  Děti budou hlídány ve sportovním areálu ve Vendryni, kde se koná Den MajDay, 
(GPS: 49°39‘53.0“N 18°42‘12.1“E). Pro děti je vyhrazeno nadkryté a viditelně ohraničené místo, 
které dítě nesmí bez pokynů hlídající osoby opustit.

3.  Hlídání dětí bude realizováno po dobu konání závodu MAJDAY, tzn. dne 11.8.2018 od 9 do 16 hod. 
Max. doba pobytu dítěte je limitována časem závodu rodiče či zákonného zástupce (max. hodinu 
před závodem, během závodu a max. hodinu po doběhu).

4.  Podpisem na prezenční listině rodič/zákonný zástupce dítěte stvrzuje, že se seznámil s těmito 
podmínkami dětské školky, že je bere na vědomí a se všemi podmínkami souhlasí. 

5. Předání dítěte potvrdí rodič/zákonný zástupce svým podpisem při předání.
6.  Převzetí dítěte potvrdí rodič/zákonný zástupce či pověřená osoba svým podpisem při převzetí. 

Pověřená osoba bude uvedena na prezenční listině, jakožto osoba oprávněná k převzetí dítěte. 
Při převzetí dítěte má rodič/zákonný zástupce či pověřená osoba povinnost prokázat se platným 
průkazem totožnosti s fotografií.  

7. Maximální počet hlídaných dětí je stanoven na 20 dětí (10 dětí na jednu pracovnici). 
8.  Služba bude zajištěna dvěma způsobilými osobami. Předmětem činnosti dětské školky je 

zajištění bezpečnosti a základních potřeb dítěte. Pro děti bude zajištěn pitný režim. Program 
bude přizpůsoben věku dětí.

9. Služba je poskytována zdarma.
10.  Rodič/zákonný zástupce svěřující dítě do péče dětské školky, přinese s sebou veškeré věci pro 

dítě odpovídající době pobytu dítěte, jedná se především o věci, na které je dítě zvyklé, tj. např. 
vlastní láhev na pití, oblíbená hračka, apod. 

11. Každé dítě musí dbát pokynů hlídajících osob.
12.  Rodič/zákonný zástupce podpisem na prezenční listině stvrzuje, že je dítě předáno do dětské 

školky v uspokojivém stavu vzhledem k ohrožení zdraví ostatních dětí, tj. bez nachlazení 
a infekčních chorob. Pracovník dětské školky má právo dítě, které vykazuje jasné známky 
infekční nemoci nepřijmout.

13.         Služba dětské školky může být dále odmítnuta v těchto případech:  
•  dítěti bez doprovodu dospělé osoby, 
•  v důsledku závažného neuposlechnutí službu konající osoby,  
•  dítěti, které záměrně ničí majetek či vybavení (v tomto případě je rodič povinen uhradit  
 způsobenou škodu),  
•  osobě (dítě, rodič) trpící nakažlivou nemocí, 
•  dítě odmítající své svěření do péče hlídající osoby, 
•  mimo provozní dobu.

14.  Při nenadálé závažné situaci (např. nemoc) bude telefonicky kontaktována osoba, která bude 
uvedena na prezenční listině, jako osoba pro případ nouze a která je povinna si dítě neprodleně 
vyzvednout. V případě úrazu dítěte mu bude poskytnuta první pomoc, v případě potřeby 
zavolána lékařská pomoc a následně bude neprodleně telefonicky informována osoba pro 
případ nouze.

15.  Služba bude poskytována na základě seznámení se těmito pravidly, poskytnutí kontaktních 
údajů o rodiči/zákonném zástupci, pověřené osobě, osobě pro případ nouze a hlídaném dítěti.


