
 

 

 

 

 
Ústřední škola České obce sokolské pořádá akci 

PRÁZDNINOVÁ  ŠKOLA  
 MLADÝCH  POMAHATELŮ  

 
Termín  1.–8. 7. 2023  
 
Místo  Praha, Tyršův dům – Újezd 450, 118 01  Praha 1 
 
Poplatek člen ČOS: 5 700 Kč / nečlen: 6 000 Kč 
 

  V poplatku je zahrnuto: program, ubytování v Hostelu Sokol, strava 5x denně, 
pedagogický dohled. 
 

Program Tradiční letní akce pro mladé členy Sokola. Cílem prázdninové školy mladých 
pomahtelů (PŠMP) je především navázání kontaktů, vzdělávání a výměna zkušeností. 
To vše pro motivování členů ČOS ve věku 15–18 let k pomahatelské a cvičitelské 
činnosti. Náplní PŠMP budou upravené osnovy školení III. třídy všestrannosti 
doplněné a rozšířené o týmové aktivity, hry a soutěže, projekty praktické osvojování 
dovedností a výchovu zážitkem. To vše pod filosofií zábava – zdatnost – základy – 
zdravé přátelství. Lektory budou zejména metodici Ústřední školy ČOS a další 
odborníci. 
 

Přihlášky do 31. 3. 2023 na adrese  
https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru  
Nezávisle na datu přihlášení, budou mít přednost účastníci, kteří se PŠMP ještě 
nezúčastnili.  

Těm, kteří se již PŠMP zúčastnili v minulých letech, přijde potvrzení o jejich účasti 
po 31. březnu.  
 
Přihlášením souhlasí účastník s pravidly kurzu (viz Všeobecné podmínky).  
Příjem každé přihlášky je automaticky potvrzen na kontaktní e-mail. 
Platba je možná pouze na základě vystavené faktury. Přihláška je platná až po 
úhradě účastnického poplatku. 
ÚŠ ČOS si vyhrazuje právo v případě nízkého počtu účastníků akci zrušit, v případě 
naplnění maximální kapacity akce ukončit příjem přihlášek před uzávěrkou. 
Podrobnější informace o akci Vám budou zaslány na e-mail uvedený při registraci 
nejpozději dva týdny před konáním akce.  

 
Číslo akce 2023-021 
 
Kontakt Dana Absolonová 
  e-mail: dabsolonova@sokol.eu, tel.: 257 007 261, mobil: 603 913 213 
   
 
Mgr. Martin Chlumský, DiS.  
ředitel ÚŠ ČOS 
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Všeobecné podmínky pro „Prázdninovou školu mladých pomahatelů“ 
 

1. Přihláškou se rodič (rodiče) nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně 
plynou z těchto všeobecných podmínek.  

 
2. Účastníkem prázdninové školy mladých pomahatelů (dále jen PŠMP) se rozumí osoba, jejíž 

pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na školení a cena byla uhrazena v souladu 
s pokyny pořadatele. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění sjednaných 
smluvních podmínek.  

 
3. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a pořadatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem 

odeslání vyplněné elektronické přihlášky a zaplacením účastnického poplatku.  
 

4. Účastník PŠMP je povinen dodržovat pobytový řád, režim dne a pokyny vedení školy. Především 
pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků PŠMP. Účastník je povinen zdržet se 
chování, které může poškozovat ostatní účastníky PŠMP. V případě závažného porušení kázně, 
na vyzvání, odveze zákonný zástupce své dítě z akce na vlastní náklady.  
 

5. Účastník PŠMP je povinen dodržovat veškerá hygienická nařízení, která jsou v době konání 
platná pro zotavovací akce. 

 
6. Účastník PŠMP je povinen šetřit majetek v místě pobytu.  
 
7. Zákonný zástupce je povinen před nástupem do PŠMP seznámit účastníka přiměřeným 

způsobem s daným řádem, a to zejména s následujícími body:  
Pohyb účastníků: Účastníci nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory. Účastník 
je povinen dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích účastníci 
nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.  
Pokyny vedoucích: Účastníci musí respektovat pokyny vedoucích.  
Zdraví účastníků: V případě zdravotních problémů je musí účastník neprodleně nahlásit 
vedoucímu. Je zakázáno užívání léků bez souhlasu vedoucího (vlastní léky, vitamíny a obdobné 
přípravky), vlastní léky je nutné oznámit vedoucímu.  
Strava: Účastníci musí respektovat dodržování pitného režimu.  
Alkohol, drogy, kouření: Účastníci musí dodržovat přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, drog 
a dalších omamných látek. Při podezření na požití alkoholu a jiných návykových látek bere 
zákonný zástupce i účastník na vědomí, že organizátor může vyzvat účastníka k orientačnímu 
testování na přítomnost alkoholu či návykový látek. 
 

8. Podmínkou přijetí zájemce je předání „Souhlasu zákonných zástupců s účastí nezletilého na 
školení“ (originál), zaplacení účastnického poplatku, předání Posudku o zdravotní způsobilosti 
před nástupem do prázdninové školy, předání Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte a podepsání 
souhlasu s Všeobecnými podmínkami prázdninové školy mladých pomahatelů.  

9. Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v potvrzení o bezinfekčnosti dítěte 
ke zdravotnímu ohrožení účastníka, či kolektivu, vyplynou z toho pro zákonného zástupce 
právní důsledky. 

10. Zákonní zástupci zajistí svoji dostupnost na uvedených kontaktních telefonech po dobu konání 
akce.  

11. V případě výskytu infekčního onemocnění u dítěte do 14 dní po návratu z PŠMP jsou zákonní 
zástupci povinni tuto skutečnost nahlásit Hygienické stanici hl. m. Prahy (Kontakty pro 
komunikaci). 

12. Účastník PŠMP je povinen dodržovat pokyny týkající se vybavení na PŠMP. Dále se nedoporučuje 
přinášet do PŠMP nepřiměřeně vysoké peněžní částky a cennosti vysoké hodnoty. 

13. Je nutné počítat s vratnou zálohou na zapůjčení sportovního nářadí, vstupů, MHD apod. 
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