Návštěvní řád – lezecký kroužek
Zápis do kroužku
• Zápis do kroužku probíhá přes rezervační systém sportoviště Komec:
https://komec.isportsystem.cz/
• Školní rok je vzhledem k situaci s pandemií rozdělen na několik bloků. Blok odpovídá 2
kalendářním měsícům a obsahuje 6-8 lekcí dle aktuálního školního roku (svátky, prázdniny).
• O prázdninách kroužky neprobíhají, o svátcích ano (není-li určeno jinak).
• Do kroužku je možné se zapsat i během pololetí dle aktuální kapacity. Poté se doplácí poměrná
částka zbývajících lekcí.
Platba
• Probíhá převodem dle platebních pokynů v rezervačním systému. Je možné vystavit fakturu
pro zaměstnavatele.
Omluvy a náhrady
• Omluvy a náhrady provádějte přes Váš účet v rezervačním systému. Bez předchozí omluvy
náhrada není možná.
• V každém kurzu jsou umožněny dvě náhrady. V případě tří a více zameškaných lekcí jsou lekce
kompenzovány volnými vstupy do areálu Komecu (pokud není po individuální domluvě určeno
jinak). Pokud dítě pokračuje do dalšího bloku, náhrady jsou mu po předchozí žádosti
prodlouženy.
• Náhrada hodiny je možná pouze přes přihlášení v rezervačním systému minimálně 48 hodin
předem, jelikož je potřeba zajistit adekvátní počet instruktorů.
Výstroj
• Doporučujeme lézt v pohodlném sportovním oblečení. Je vhodné mít s sebou sportovní obuv
pro případ rozcvičky ve venkovním areálu.
• Lezecké vybavení (lezečky, úvazky, jistící potřeby) dostanou děti na místě.
• Jestliže má dítě vlastní výbavu, po schválení instruktorem ji může používat. Případné pořízení
vlastního vybavení je možné konzultovat s instruktorem a pořídit výbavu za zvýhodněné ceny.
Bezpečnost, zodpovědnost
• Za bezpečnost dětí při příchodu a odchodu a pobytu v kavárně zodpovídají rodiče.
• Každé dítě se při příchodu prokáže platnou kartičkou do zapsaného kurzu a vydá ji obsluze
jako zálohu za klíček od šatny.
• Všichni účastníci jsou povinni dodržovat provozní řád, dbát pokynů instruktora.

• Pokud se dítě chová opakovaně nevhodně a svým chováním narušuje průběh kroužku či
ohrožuje bezpečnost svoji či ostatních dětí může být z kroužku hlavním instruktorem vyloučeno.
• Provozovatel stěny ani vedoucí kroužku není zodpovědný za vzniklé úrazy při nedodržování
bezpečnostních pravidel.
• Rodiče nemohou zasahovat do průběhu lekce lezení. Doporučujeme se po dobu kroužku
zdržovat mimo lezeckou stěnu. Využijte prosím prostory určené k posezení na baru, případně
v salónku.
• Podpisem přihlášky rodič bere na vědomí, že se přihlášením dítě stává základním členem
sportovního klubu Komec z. s. a nevznikají mu tím žádná práva a povinnosti plynoucí ze stanov,
zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely registrace ve spolku Komec, z. s. a se
zpracováním fotografií za účelem propagace.
Členství ve sportovním klubu Komec z.s.
• Podpisem přihlášky rodič bere na vědomí, že se dítě stává základním členem sportovního
klubu Komec z.s. a nevznikají mu tím žádná práva a povinnosti plynoucí ze stanov, zároveň
souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely registrace ve spolku Komec z.s. a se
zpracováním fotografií za účelem propagace.

