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VNITŘNÍ ŘÁD PARKOUR ACADEMY 

Všichni účastníci parkourových kroužků Parkour Academy (dále jen „kroužky“) se zavazují 
dodržovat a respektovat všechna ustanovení tohoto vnitřního řádu. Vnitřní řád se vztahuje na 
všechny zařízení (místa), kde se kroužky pořádají.  

Pořadatelem kroužků je Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú., se sídlem 
Skupova 2981/4a, 301 00 Plzeň, IČO: 01442091 (dále jen „pořadatel“). 

Kroužky jsou zpravidla určené pro děti a mládež ve věku od 6 do 18 let věku (dále jen „děti“) 
a mohou se jich účastnit pouze děti, které mají řádně vyplněnou a odeslanou přihlášku (pouze 
elektronicky prostřednictvím on-line formuláře na internetových stránkách www.avva.cz), a 
mají uhrazené kurzovné. Každé dítě, které pravidelně navštěvuje kroužek, a není vrcholovým 
sportovcem nebo žákem zařazeným do sportovní školy, musí mít zajištěnou alespoň lékařskou 
prohlídku předepsanou pro školní tělesnou výchovu a sport u dětského lékaře. Jinak je nutné 
dle požadavků vyhlášky č. 391/2013 Sb., mít platnou lékařskou prohlídku od tělovýchovného 
lékaře. Doklad o lékařské prohlídce jsou zákonní zástupci dítěte pořadateli předložit nejpozději 
v den konání první výukové hodiny.  

Pořadatel si vyhrazuje právo umožnit i jiným osobám účast na lekci i bez řádně vyplněné 
přihlášky a bez uhrazeného kurzovného a bez lékařské prohlídky, např. v rámci takzvané volné 
hodiny, které se může účastnit i široká veřejnost, nebo při zkušební hodině.  

Děti se kroužků účastní v rámci vytvořených skupin rozlišených dle věku a skutečných 
pohybových schopností a dovedností dítěte (Basic, Light, Drill, Hardcore). Na konci každého 
školního roku se konají výkonnostní zkoušky na jednotlivé výkonnostní stupně v rámci daných 
skupin. Děti získávají silikonové barevně odlišené pásky na ruku po složení příslušných 
výkonnostních zkoušek. Složení příslušné zkoušky je zaznamenáno v kartičce člena Parkour 
Academy, kterou každé dítě obdrží nejpozději v den konání zkoušky. Výkonnostní zkoušky 
probíhají dle Zkouškového řádu. 

Průběh výukové hodiny určuje vždy prověřený zástupce za pořadatele, zpravidla trenér,  a to 
v závislosti na dovednostech, schopnostech a momentálním rozpoložení zejména dětských 
účastníků. 

Všechny děti, ale i jiní účastníci výukových hodin musí důsledně respektovat pokyny a příkazy 
svých trenérů či jiných pověřených zástupců za pořadatele. V případě, že účastník bude 
vážným způsobem, např. nekázní narušovat průběh výukové hodiny a nebude dodržovat 
pokyny a příkazy trenéra či jiných pověřených zástupců za pořadatele, může být z výukové 
hodiny bez náhrady vyloučen. 
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Dle požadavku pořadatele vede zpravidla trenér písemnou evidenci účastníků na výukové 
hodině a zaznamenává i písemně všechny úrazy účastníků.  

Všichni účastníci kroužků se chovají ohleduplně k sobě navzájem, respektují se, vzájemně si 
pomáhají, chrání zdraví své i zdraví ostatních, neničí a nepoškozují vybavení (náčiní) a udržují 
pořádek a čistotu na místech, kde se provádějí kroužky. 

Vstup na výukové hodiny je povolen pouze účastníkům v odpovídajícím oblečení (sportovní)  
a odpovídající sportovní obuvi v závislosti na tom, zda kroužky probíhají ve venkovním nebo 
vnitřním prostředí. K převlečení a přezutí slouží vymezené prostory (zpravidla šatny). Vstup na 
lekce je zakázán osobám pod vlivem alkoholu či omamných a psychotropních látek. Kouření, 
užívání alkoholu či omamných a psychotropních látek je v rámci kroužků přísně zakázáno. Děti 
a jejich zákonní zástupci, ale i jiný účastníci, jsou povinni před začátkem lekce upozornit 
trenéra na případné zdravotní problémy či úrazy. Vstup na výukovou hodinu nebude umožněn 
zjevně nemocným osobám.  V případě vzniku zdravotních problémů či zranění při výukového 
hodině je postižený účastník povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit trenérovi či 
pověřenému zástupci za pořadatele.  

Vstup na místa, kde probíhají kroužky, je možný pouze na základě souhlasu trenéra či 
pověřeného zástupce za pořadatele. Užívat vybavení (náčiní) smějí účastníci pouze se svolením 
trenéra a pod jeho přímým dohledem. Účastník nesmí užívat vadné vybavení (náčiní), pokud 
se během jeho užívání o vadě dozví. Jakoukoliv závadu je účastník trenérovi nebo pověřenému 
zástupci za provozovatele povinen bezodkladně oznámit. 

Z důvodů bezpečnosti je zakázáno vnášení různých cenností a elektroniky (např. mobilních 
telefonů) na místa, kde probíhají kroužky. Za případné škody na vnesených cennostech a na 
elektronice, které vzniknou v průběhu výukové hodiny, nenese pořadatel žádnou 
odpovědnost. Každý účastník je povinen si své osobní věci (oblečení) vyjma cenností a 
elektroniky ukládat před vstupem na výukovou hodinu na místa, která trenér nebo pověřený 
zástupce za pořadatele určí.  Pořadatel neručí za osobní věci odložené mimo určená místa. 
Uložení cenností či elektroniky jsou účastníci povinni si sami zajistit u majitele nebo 
provozovatele zařízení (míst), kde se kroužky konají.  

Konzumace potravin (zejména různých žvýkaček nebo bonbonů) vyjma různých nápojů za 
účelem doplnění tekutin není v průběhu výukových hodin a na místech, kde se kroužky konají,  
povolena. 

Pořadatel není odpovědný za zranění, která si způsobí účastník v době, kdy kroužek fakticky 
neprobíhá, nebo na místech, která nejsou ke konání kroužků výslovně určená a dále za zranění, 
která si účastník způsobí vlastním přičiněním, např. tím, že se účastní kroužku v době, kdy není 
po zdravotní stránce zcela v pořádku např. z důvodu probíhající nemoci či zranění a tyto 
skutečnosti předem trenérovi nebo pověřenému zástupci za pořadatele neoznámil, dále za 
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zranění, která byla způsobena nerespektováním pokynů a příkazů trenéra či pověřeného 
zástupce za pořadatele nebo hrubým porušením kázně.  

V případě, kdy bude výuková hodina zrušena z důvodů na straně pořadatele, budou všichni 
účastníci (či jejich zákonní zástupci) o tomto neprodleně informováni prostřednictvím běžných 
komunikačních prostředků. Pořadatel zpravidla zajistí konání náhradní výukové hodiny v jiném 
termínu. V případě, že dojde v důsledku mimořádné nepředvídatelné situace ke zrušení více 
jak poloviny výukových hodin,  bude poměrná část kurzovného za zrušené výukové hodiny  
vrácena.  

V případě, že se kterýkoliv účastník (či jeho zákonní zástupce) rozhodne na základě vlastního 
uvážení zcela zrušit svoji účast na kroužcích bez závažného důvodu (vyjma např. dlouhodobé 
zdravotní indispozice vzniklé v důsledku zranění způsobenému při kroužku), tak bere na 
vědomí, že pořadatel již uhrazené kurzovné z provozních důvodů nevrací.  

Všem účastníkům kroužků a zejména zákonným zástupcům dětských účastníků se sděluje, že 
nakládání s jejich osobními údaji je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů. Účastníci dávají předem souhlas s tím, aby pořadatel mohl pořizovat 
v rámci probíhajících kroužků a i jiných akcí fotografické či video záznamy a používal je k 
propagaci své činnosti, a dávají i souhlas s tím, aby fotografické či video záznamy mohl 
pořizovat a i požívat majitel nebo provozovatel míst (zařízení), kde se kroužky konají. 

Za hrubé porušení vybraných ustanovení tohoto vnitřního řádu si pořadatel vyhrazuje právo 
vyloučit konkrétního účastníka z kroužků bez nároku na vrácení kurzovného. 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 4. 9. 2018. 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Roman Pešír, koordinátor 

 

 

Schválila: Ing. Iva Pešírová, ředitelka 
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