Provozní řád turistického oddílu Orion
I.

Činnost a členové oddílu

1. Činnost turistického oddílu Orion (dále jen „oddíl“) zaštiťuje:
Spolek Jicarilla,
se sídlem Hraběcí 196, 460 08, Liberec 19,
IČ: 26536633,
statutární zástupce spolku: Josef Heindorfer, předseda výboru.
2. Oddíl se věnuje přípravě a realizaci volnočasových aktivit pro děti a mládež. Mezi tyto
aktivity převážně patří pobyt v přírodě, sportovní aktivity, hry, táboření a vzdělávací
aktivity spojené se zásadami woodcraftu a trvale udržitelným životem.
3. Pravidelná činnost oddílu zahrnuje družinové schůzky, jednodenní výpravy, třídenní
(příp. vícedenní) akce, letní tábor (dále jen „oddílové akce“).
4. Hlavním vedoucím oddílu je náčelník, ostatní vedoucí jsou nazýváni rádci a jedná se o
osoby starší patnácti let. Dalšími členy oddílu jsou vepříci (členové mladší 15-ti let
nepodílející se na organizaci oddílových akcí ), a roveři (členové mladší 15-let podílející
se na organizaci za účelem přípravy na rádcovství, bez právní odpovědnosti); (vepříci a
roveři dále jen „děti“). Členové spolku starší patnácti let se aktivně podílí na organizaci
oddílových akcí. Všichni rádcové jsou členy spolku.

II.

Členství v turistickém oddílu

1. O přijetí do oddílu rozhoduje náčelník.
2. Členství vzniká zapsáním do Seznamu členů. V seznamu členů jsou zaznamenány
následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa a telefon zákonných zástupců
(příp. vlastní telefon). Seznam členů je přístupný pouze členům oddílu a jejich zákonným
zástupcům, k nahlédnutí je k dispozici u náčelníka.
3. Kterýkoli člen může své členství ukončit dobrovolně. V případě vážného nebo
soustavného méně závažného porušování tohoto provozního řádu či oddílových zvyklostí
(tzv. oddílový zákon) bude člen z oddílu vyloučen. O vyloučení rozhodne náčelník a
rádci. Zákonným zástupcům to bude oznámeno písemně.

III.

Práva a povinnosti všech členů oddílu

1. Členové oddílu se k sobě chovají přátelsky, respektují oddílový zákon, dodržují pravidla
slušného chování a hygienické návyky.
2. Členové oddílu jsou povinni chránit majetek oddílu, resp. spolku, vybavení v prostorách
ZŠ Ještědská a majetek svůj a ostatních členů spolku. Škodu za poničené vybavení
oddílu, spolku či vybavení v prostorách ZŠ Ještědská je povinen člen či jeho zákonný
zástupce bezodkladně uhradit.
3. Při výpravách a akcích mimo klubovnu se členové oddílu se řídí pravidly silničního
provozu a pokyny doprovázejících osob.
4. Na všech oddílových akcích platí zákaz kouření, pití alkoholu a užívání jiných drog.
Členové oddílu nepřicházejí na akce pod vlivem alkoholu či jiných drog. Bude-li zjištěno,

že člen je pod vlivem těchto návykových látek, bude z akce vyloučen a v případě
nezletilého budou kontaktováni jeho zákonní zástupci.
5. Na oddílové akce je zakázáno nosit jakékoli předměty, které by mohly ohrozit zdraví či
bezpečnost ostatních členů, pokud si rádcové takové předměty výslovně nevyžádají či
s výslovným povolením rádce.
6. Děti nesmí pracovat s nářadím či specifickým náčiním bez dohledu rádce. Rádce je
povinen před každou takovou činností děti poučit o bezpečnosti práce s nářadím či
náčiním.

IV.

Práva a povinnosti dětí mladších 15 let (tj. vepříků) a jejich
rodinných zástupců

1. Zákonní zástupci pečlivě vyplní přihlášku do oddílu a odevzdají včas ve stanoveném
termínu.
2. Zákonní zástupci mají povinnost zaplatit včas příspěvek na pomůcky a provoz klubovny.
Výše příspěvku je stanovena před začátkem pololetí a uvedena na přihlášce.
3. Zákonní zástupci včas aktualizují změny v osobních údajích svých i svých dětí.
4. Děti se řídí pokyny rádců, nevzdalují se z jejich blízkosti bez předchozí domluvy.
5. Je zakázáno rozdělávat oheň a manipulovat s ním bez dozoru rádce. Děti jsou poučeny o
bezpečnosti při manipulaci s ohněm.
6. Na oddílové akce děti nenosí cenné věci a elektroniku. Oddíl ani rádcové za jejich ztrátu
či zničení neodpovídají.
7. Každý úraz či zdravotní obtíž děti neprodleně nahlásí rádci, který takovou událost
zaznamená např. v knize úrazů. Oddíl na svých akcích mimo letního tábora nezajišťuje
svým členům úrazové pojištění ani pojištění odpovědnosti za škodu.
8. Zákonní zástupci mají povinnost informovat rádce o zdravotním stavu svých dětí (alergie,
astma apod.) a na všechny akce je vybavit potřebnými léky, které předají rádci
(zdravotníkovi) a instruují o jejich používání.
9. Zákonní zástupci mají právo se informovat o průběhu oddílové akce a o chování svého
dítěte. Dotazy na své dítě vznášejí zákonní zástupci k rádci, který je zodpovědný za
danou akci (takový rádce je uvedený na přihlášce).
10. Zákonní zástupci prohlašují, že byli seznámeni se všemi aktivitami, které turistický oddíl
realizuje, a uvědomují si možná rizika spojená s účastí dětí na akcích pořádaných
turistickým oddílem.

V.

Práva a povinnosti náčelníka a rádců

1. Rádce se chová tak, aby byl vzorem dětem v přátelském a slušném chování, v přístupu k
oddílovým zvyklostem, přírodě a v hygienických návycích.
2. Rádce zná oddílový zákon, provozní a táborový řád. Plní je zodpovědně a je v jejich
plnění vzorem dětem.
3. Rádce je zodpovědný náčelníkovi, je dbalý jeho pokynů.
4. Rádce spolu s náčelníkem a ostatními připravuje, řídí nebo se aktivně účastní programu
pro děti. Je zodpovědný za úsek programu, který mu byl svěřen včetně bezpečnostního
dozoru nad dětmi. Náčelník je povinen svěřit rádci takový úsek programu, který odpovídá
jeho věku a zkušenostem, přesně jej vymezit časově, místně, počtem svěřených dětí a
poté plnění svěřeného úkolu průběžně kontrolovat.

5. Rádce se podílí na provozu akcí (vaření, úklid) podle pokynů náčelníka, nebo vedoucího
dané akce, který je uveden na přihlášce.
6. Rádce se zúčastňuje porad, aktivně se podílí na činnosti oddílu, přichází s novými
nápady.
7. Všichni rádcové, kteří se účastní oddílové akce, mají u sebe seznam s kontakty na
zákonné zástupce dětí, účastnících se dané akce.
8. Rádcové jsou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Za tímto účelem byli
rádcové proškoleni v dané oblasti a své vědomosti potvrdili úspěšným absolvováním
testu.
9. Náčelník je zodpovědný voleným orgánům spolku (předsedovi, výboru, všichni pak valné
hromadě), přímo komunikuje s rodiči dětí, řeší jejich stížnosti a připomínky, zpracovává
jejich náměty.
10. Předseda spolku pověří osoby, které budou právně zodpovědné za průběh oddílových
akcí (viz níže u konkrétních typů akcí).

VI.

Specifická pravidla pro družinové schůzky

1. Družinové schůzky probíhají v prostorách ZŠ Ještědská v Liberci v předem stanovených
časech. O případném zrušení schůzky jsou zákonní zástupci informováni na
internetových stránkách či facebooku oddílu.
2. Děti nosí na schůzky domluvené pomůcky, vybavení a vhodné oblečení a obutí.
Konkrétně se jedná o oděv, který si mohou umazat, nebo i zničit během outdoorových
aktivit. Vevnitř jsou děti povinny se přezouvat.
3. Mobilní telefony a jiná elektronická zařízení jsou při schůzce vypnuté.
4. Rádcové i děti chodí na schůzky včas. Nepřítomnost předem omlouvají sami či jejich
zákonní zástupci.
5. Za organizaci a průběh schůzek zodpovídá Pavel Zícha (zaměstnanec ZŠ Ještědská),
náčelník oddílu Kateřina Tesařová a družinoví rádci.
6. Děti mohou ze schůzky odcházet samy, pokud na přihlášce nebude uvedeno, že mohou
odejít pouze v doprovodu konkrétní osoby.

VII. Specifická pravidla pro jednodenní výpravy a vícedenní akce
1. Děti mají vhodné oblečení a obutí dle aktuálního ročního období a počasí. Zákonní
zástupci mají možnost se poradit s rádci ohledně trasy výpravy či místa pobytu a
plánovaných činností v průběhu vícedenní akce.
2. Děti přichází na akce zdravé, bez známek akutního infekčního onemocnění. Děti
vykazující známky akutního onemocnění nebudou na akci přijaty, v případě nezletilého
budou přivoláni jeho zákonní zástupci.
3. Za organizaci a průběh výprav a vícedenních akcí zodpovídají rádcové a členové spolku,
kteří jsou uvedení pod danou akcí na přihlášce. Případná změna je oznámena na webu
oddílu či na faceboo1ku oddílu.
4. Zákonní zástupci mají povinnost přihlásit dítě na vícedenní akci včas (alespoň den
předem).
5. Není vhodné na akce vozit mobilní telefony a jiná elektronická zařízení. Děti mají
možnost kontaktovat rodiče prostřednictvím telefonů rádců, a naopak. Pokud přesto člen

oddílu na akci bude mít svůj mobilní telefon, bude tento vypnutý, aby nenarušoval chod
akce. Oddíl ani rádcové nezodpovídají za jejich ztrátu či zničení.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tento provozní řád schvaluje valná hromada spolku.
2. Tento provozní řád je účinný od 1. 9. 2019.
3. Provozní řád může být aktualizován, o jeho aktualizaci budou členové a jejich zákonní
zástupci informováni na webu oddílu či na facebooku oddílu.
4. Táborový řád je zpracován zvlášť.
5. Stanovy spolku jsou dostupné k nahlédnutí v klubovně a online na Spolkovém rejstříku.
6. Členové či jejich zákonní zástupci tímto souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem
č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, spolek Jicarilla
zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje své a svých rodinných příslušníků, kterých jsou
zákonnými zástupci, a rovněž využíval fotografie z probíhajících akcí zachycující podobu
těchto osob, (dále jen „údaje“), a to pro dokumentační a propagační účely. Tyto údaje
poskytují dobrovolně a berou na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze
pro potřeby spolku, a to po dobu nezbytně nutnou k plnění výše uvedeného účelu nebo do
písemného odvolání.

