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PŘEKÁŽKOVÝ ZÁVOD 2018

Dětská školka – pravidla

1.  Hlídány budou děti v rozmezí 3 až 10 let.

2.  Dítě musí být zdravé, způsobilé hlídání.

3. Rodič dítěte musí být řádně zaregistrovaný  závodník závodu MajDay 2019.

4.  Doba na kterou je hlídání zajištěno je limitována časem rodičova závodu (maximálně 
hodinu před závodem, během závodu a hodinu po doběhu).

5. Maximální kapacita je 20 dětí najednou.

6.  Služba je poskytována zdarma.

7.  Službu zajistí 2  způsobilé osoby, za děti zodpovídá spolek MajDay (MajDay Team z.s. , 
Třinec, IČO 04659104).

8. Každé dítě musí dbát pokynů hlídajících osob.

9.  Rodič zapíše dítě do docházky (jméno, příjmení, věk), dále čas předání dítěte a 
orientační dobu vyzvednutí dítěte. Je povinen uvést telefonický kontakt na rodiče - 
nebo zodpovědnou osobu, která si přijde dítě vyzvednout a prokáže se OP. 

10.  Za děti, které nejsou řádně předány (viz bod 9) nenese spolek MajDay odpovědnost. 

11. Pro děti bude zajištěna pitná voda.

12.  Program bude přizpůsoben věku dětí.

13.         Děti budou hlídány v prostorách 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 bez pokynů hlídajícího nesmí opustit.

14.  Při nenadálé závažné situaci (např. nemoc) bude rodič kontaktován telefonicky a je 
povinen si dítě neprodleně (po doběhnutí závodu) vyzvednout. V případě úrazu dítěte 
mu bude poskytnuta první pomoc, dle potřeby bude zavolána lékařská pomoc a rodiče 
budou neprodleně informováni telefonicky.

15.  Dítě bude předáno pouze osobě uvedené v evidenčním listu. Po prokázání totožnosti 
(občanský průkaz) vyzvedávající osoby a jejího oprávnění k vyzvednutí dítěte se zapíše 
čas předání dítěte do sešitu docházky a vyzvedávající osoba podpisem potvrdí, že dítě 
převzala zpět do své péče zdravé a v pořádku. Tímto okamžikem končí odpovědnost 
za svěřené dítě.

16.  Služba bude poskytována na základě seznámení se těmito pravidly, poskytnutí 
kontaktních údajů o zákonném zástupci a hlídaném dítěti.


